
 

 

 

  
ــــــــــــــــــــــي األـــــــــــــــــــــــــــــــــــت       ـــــــة والتكو بيــ ـــــــــــــــــة لل و ــــــــــة ا   ة  ن ـــــــــــــاديميـــــ

مالل ات  -ب  مبار ن   والنا ات  النا افة  علم  إ  خنيفرة 

دورة   اديمية،  األ أطر  عملية 2022  نون توظيف  أن  رفقته)،  (الالئحة   "

يل   نتم  سال ة ماب ج ــــــــــــــــــــــ ب برنامــــــــــــــحس  ،2022  دجن   23و     21 الف

بيـــــــوي ملـــــــــــــــــــز اــــــــــــــــه املركــــــــــــــــــن عليــــــسيعل ــــــــ ـــــن ــــة والتكوـــــن ال ـــــــــــ ــــــــــ ــ ة  ـــ

صصة خنيفرة  – ب مالل   ة ا يل  الف ال ل من تخلف عن  ، و

ضه بم   عو تم  ن  الئحة أللعملية س ن املرتب ن امل خر من ب

  االنتظار حسب االستحقاق. 

ن    ،وعليه  باألمر يتع ن  املعني ع    ع  م االطالع  تكو  مقرات 

ع   يل  ال مللف  املكونة  وي اوالوثائق  ا للمركز  ي  و اإللك  ملوقع 

ن  بية والتكو ن ال     www.crmefbmkh.com ، ع الرابطمل



 

 

     
          

 

د. ) 02تان ( . 1 ا حديثة الع ادة اإلجازة مصادق عل  من ش

د. ) 02تان ( . 2 ا حديثة الع ف الوطنية مصادق عل  من بطاقة التعر

ح بالشرف 02تان ( . 3  . (النموذج املرفق)) من التصر

د. 02تان ( . 4 ل العد حديثة الع  ) من ال

. 02تان ( . 5 تان من شيك مل ي أو  ف البن  ) من التعر

تان (  . 6 ادتان طب ت القدرة البدنية.02ش  ) تث

افيتان.  . 7  صورتان فوتوغر

ب  ت ملف من  ة ل ضع تو  و  ،أعالهترتب الوثائق بنفس ال

(ة) باألمر،   اسم التالية:يحمل املعطيات الورق املقوى،  سب املع و

ن.  ،والتخصص ،والسلك ،ورقم البطاقة الوطنية  ومركز التكو



 

  

  

 

 



اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

أطر الدعم اإلداري: النتائج النهائية لسلك 

أزيالل: مديرية التعيني 

عماد السعداوي 1 ملحقو االقتصاد واإلدارة540102

ابتسام العناوي2 ملحقو االقتصاد واإلدارة540151

هشام القادري3 ملحقو االقتصاد واإلدارة540004

حسام الدين بن تودة4 ملحقو االقتصاد واإلدارة540206

ايوب نادر5 ملحقو االقتصاد واإلدارة540096

احالم ايت سي علي6 ملحقو االقتصاد واإلدارة540052

مرمية عارف7 ملحقو االقتصاد واإلدارة540220

حنان موساوي8 ملحقو االقتصاد واإلدارة540117

الياس اركيك9 ملحقو االقتصاد واإلدارة540140

أمين بنعدي10 ملحقو االقتصاد واإلدارة540135

خدجية خوت11 ملحقو االقتصاد واإلدارة540270

مريم رزوق12 ملحقو االقتصاد واإلدارة540104
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

أطر الدعم اإلداري: النتائج النهائية لسلك 

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

فاطمة بويغراض1 ملحقو االقتصاد واإلدارة540248

سنابل  رشيق 2 ملحقو االقتصاد واإلدارة540152

اميمة  القصوري3 ملحقو االقتصاد واإلدارة540201

فدوى ايت بومجعة4 ملحقو االقتصاد واإلدارة540189

هجر سساوي 5 ملحقو االقتصاد واإلدارة540231

فاطمة الزهراء  احليان 6 ملحقو االقتصاد واإلدارة540108

رضوان نظيف7 ملحقو االقتصاد واإلدارة540291

إهلام اممون8 ملحقو االقتصاد واإلدارة540265
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

أطر الدعم اإلداري: النتائج النهائية لسلك 

بين مالل: مديرية التعيني 

كوثر نديل1 ملحقو االقتصاد واإلدارة540048

مريم باسو2 ملحقو االقتصاد واإلدارة540080

حييى الكمران3 ملحقو االقتصاد واإلدارة540238

فاطمة الزهراء ايت تلونت4 ملحقو االقتصاد واإلدارة540217

زهرة باحنيين5 ملحقو االقتصاد واإلدارة540128

سكينة بنباش6 ملحقو االقتصاد واإلدارة540088

فدوى بوعمر7 ملحقو االقتصاد واإلدارة540137
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

أطر الدعم اإلداري: النتائج النهائية لسلك 

خريبكة: مديرية التعيني 

فاطمة الزهراء بابا1 ملحقو االقتصاد واإلدارة540282

كوثر شهاب2 ملحقو االقتصاد واإلدارة540144

إمساعيل رضا3 ملحقو االقتصاد واإلدارة540277

سكينة شكراوي4 ملحقو االقتصاد واإلدارة540203

رجاء اخويا5 ملحقو االقتصاد واإلدارة540009

فاطمة  سالمي6 ملحقو االقتصاد واإلدارة540230

نهيلة الوثيقي7 ملحقو االقتصاد واإلدارة540093

عالل  بلهواري 8 ملحقو االقتصاد واإلدارة540008

سارة ملدون9 ملحقو االقتصاد واإلدارة540146

حنان املوي10 ملحقو االقتصاد واإلدارة540138
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

أطر الدعم اإلداري: النتائج النهائية لسلك 

خنيفرة: مديرية التعيني 

هجر اشاطي1 ملحقو االقتصاد واإلدارة540150

خالد  الزين2 ملحقو االقتصاد واإلدارة540178

خولة  الكامون3 ملحقو االقتصاد واإلدارة540049

كوثر بوخري4 ملحقو االقتصاد واإلدارة540106

يسرى امساعيلي5 ملحقو االقتصاد واإلدارة540059

شيماء  مهريس6 ملحقو االقتصاد واإلدارة540154

عبد احلكيم خالص7 ملحقو االقتصاد واإلدارة540039

اسامة ياسر الزرايدي8 ملحقو االقتصاد واإلدارة540097

أيوب احلرير9 ملحقو االقتصاد واإلدارة540123

وصال  الكراب10 ملحقو االقتصاد واإلدارة540020

أيوب بوتيدى11 ملحقو االقتصاد واإلدارة540134
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

أطر الدعم : النتائج النهائية لسلك 
االجتماعي

أزيالل: مديرية التعيني 

نورالدين قاسي1 امللحقون االجتماعيون510115

أحالم الغزالي2 امللحقون االجتماعيون510129

رجاء واحي3 امللحقون االجتماعيون510090

زهرية بيتيت4 امللحقون االجتماعيون510083

حسناء هموا5 امللحقون االجتماعيون510042

غزالن بنباش6 امللحقون االجتماعيون510004
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

أطر الدعم : النتائج النهائية لسلك 
االجتماعي

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

هند حنني1 امللحقون االجتماعيون510106

أمحد لركو2 امللحقون االجتماعيون510034

فاطمة الزهراء  ولد التيجاني3 امللحقون االجتماعيون510100

ابتسام االخضر4 امللحقون االجتماعيون510069
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

أطر الدعم : النتائج النهائية لسلك 
االجتماعي

بين مالل: مديرية التعيني 

بديعة الشريكي1 امللحقون االجتماعيون510001

يزة  املاموني2 امللحقون االجتماعيون510035

سارة  السعيدي 3 امللحقون االجتماعيون510022
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

أطر الدعم : النتائج النهائية لسلك 
االجتماعي

خريبكة: مديرية التعيني 

اميان  ناجح1 امللحقون االجتماعيون510135

مريم قصطال2 امللحقون االجتماعيون510121

امساء الساعي3 امللحقون االجتماعيون510081

عائشة عاطي4 امللحقون االجتماعيون510110

حممد امني  بوزدي5 امللحقون االجتماعيون510102
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

أطر الدعم : النتائج النهائية لسلك 
االجتماعي

خنيفرة: مديرية التعيني 

محزة  بناوي1 امللحقون االجتماعيون510088

كوثر اجدي2 امللحقون االجتماعيون510124

امساعيل شعو3 امللحقون االجتماعيون510146

حلسن اعدادوش4 امللحقون االجتماعيون510109

نورة العكاوي5 امللحقون االجتماعيون510147
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

أزيالل: مديرية التعيني 

مسرية الناصري1 االمازيغية110069

نهيلة الكريام2 االمازيغية110160

بوعزة اقناو3 االمازيغية110159

احلسني بونافع4 االمازيغية110175

حسناء  عمار 5 االمازيغية110153

سعيد ايت حدو6 االمازيغية110094

فاطمة ازكاغ7 االمازيغية110171

بوبكر اليوسفي8 االمازيغية110087

امساعيل مسعودي9 االمازيغية110017

امساعيل واحي10 االمازيغية110072
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

باسو بنعلي1 االمازيغية110010

فاطمة  جوهري2 االمازيغية110058

محزة ازوهري3 االمازيغية110117

حممد عدان4 االمازيغية110125

حسن مرغادي 5 االمازيغية110142

هاجر باباوي6 االمازيغية110141

كرمية شريف7 االمازيغية110020

خدوج الرمحاني8 االمازيغية110022

سهام منصوري9 االمازيغية110147

مسرية اهليما10 االمازيغية110061
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

بين مالل: مديرية التعيني 

مصطفى احميجان1 االمازيغية110071

غزالن  أونى2 االمازيغية110138
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

خريبكة: مديرية التعيني 

رقية  لكبري1 االمازيغية110084

حسناء بنمساهل2 االمازيغية110115

محيد  عمار 3 االمازيغية110034

مينة  سواقي4 االمازيغية110023

مريم اوماد5 االمازيغية110100

عزيزة وخبو6 االمازيغية110114
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وزارة الرتبية الوطنية 
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

خنيفرة: مديرية التعيني 

حسناء وجهاين1 االمازيغية110045

عدنان اقجضاو2 االمازيغية110133

نورة ختريي3 االمازيغية110146

سارة أنوار4 االمازيغية110172
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مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

أزيالل: مديرية التعيني 

حليمة بوعنان1 مزدوج100752

سومية العدسي2 مزدوج101137

حسناء كسيت3 مزدوج100740

رشيدة جابري4 مزدوج100962

خدجية غوبري5 مزدوج103890

ياسر يوسفي6 مزدوج102800

حماسن زيان7 مزدوج102828

شادية عينان8 مزدوج100269

بوشرى شجوعي 9 مزدوج101724

اميمة  الزهراوي 10 مزدوج102384

فتيحة الناصري11 مزدوج101478

خدجية احلسناوي12 مزدوج101247

فاطمة الزي13 مزدوج101425

خدجية بنكر14 مزدوج101797

أمينة الطاهري15 مزدوج102857

نزهة زروقي 16 مزدوج100750

خالد نياب17 مزدوج100730

بديعة وريح18 مزدوج101280

زينب خليلي 19 مزدوج100938

ايوب ووخبو20 مزدوج101965

سعاد  هندي21 مزدوج100023

مريم ايت عدي22 مزدوج100230

16 / 136
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مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

أزيالل: مديرية التعيني 

مريم حضر23 مزدوج101705

امينة خبوش24 مزدوج103980

هجر نصري25 مزدوج102086

صالح الدين افقري26 مزدوج102976

مريم السباعي27 مزدوج100096

عبد احلميد املنصور28 مزدوج102489

كوثر بوزغيبة29 مزدوج103913

خدجية صفصفى30 مزدوج100956

أمينة بوفتيح31 مزدوج102915

زهرة البحراوي32 مزدوج102924

سكينة رحيمي33 مزدوج100745

مجيلة خليل34 مزدوج102470

شيماء اجملدوبي35 مزدوج100352

حنان الدرويش36 مزدوج102576

مريم املرخيي37 مزدوج101110

امساء افزناوي38 مزدوج100743

فطيمة امخيش39 مزدوج100957

رشيدة القادري40 مزدوج103845

حمند امعيز41 مزدوج101872

نوهيلة عفيف42 مزدوج101287

مريم  اخلي43 مزدوج102203

بشرى صماما44 مزدوج102634
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مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

أزيالل: مديرية التعيني 

فاطمة الزهراء خبوش45 مزدوج102202

أمال املومين46 مزدوج101715

امساء كروش47 مزدوج103960

مريم مسكوري48 مزدوج101631

كرمية فوالي49 مزدوج101216

اشديد فاطمة 50 مزدوج101548

فاطمة ندير51 مزدوج101415

حنان نوار52 مزدوج100470

هدى السبيت53 مزدوج103869

خولة وعديش54 مزدوج101134

مريم الشاعري55 مزدوج101155

امساء  زهري56 مزدوج101685

لبنى حيضر57 مزدوج102079

فاطمة الزهراء زوهري58 مزدوج101160

محزة هداج59 مزدوج100447

وداد يسني60 مزدوج102123

محزة الصبان61 مزدوج102048

أمينة اجلداوي62 مزدوج101333

مريم جني63 مزدوج102811

جنان اخلدومي 64 مزدوج102293

كوثر امهامير65 مزدوج102955

سومية    الشرفاوي66 مزدوج100025
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مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

أزيالل: مديرية التعيني 

مريم كرارمي67 مزدوج102215

وصال السموني68 مزدوج101146

صفاء اقجضاد69 مزدوج100784

فاطمة الزهراء اعفري70 مزدوج102989

مسية املندور71 مزدوج103503

سعيدة ناصريي72 مزدوج101537

ملياء هارة73 مزدوج100837

حنان الشافعي74 مزدوج102920

نهيلة  اجواو75 مزدوج101711

إكرام  ايت بامحو76 مزدوج103875

حممد ربوب77 مزدوج101346

فراح اعريكات78 مزدوج100590

ياسني معتصم79 مزدوج103948

لبنى صربي80 مزدوج101687

ايوب مجال81 مزدوج100260

السعدية مرشيد82 مزدوج100966

وصال  فانيش83 مزدوج102686

شيماء الشتيوي84 مزدوج100692

حممد جهاد زغموط85 مزدوج101322

فاطمة الزهراء املرزكي86 مزدوج102071

مليكة اكواس87 مزدوج100512

مجيلة ايت الليت88 مزدوج102938
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مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

أزيالل: مديرية التعيني 

زينب املكاوي 89 مزدوج101877

فاطمة الزهراء زراق90 مزدوج101661

دنيا الدياني91 مزدوج102883

شيماء كزيزي92 مزدوج101424

إميان  ولعربي 93 مزدوج101452

هدى الكروي94 مزدوج102250

كرمية الزغريي 95 مزدوج102782

مريم الراجي96 مزدوج100819

خولة حلوي97 مزدوج101023

كوثر فاتح98 مزدوج103872

حنان اليامسي99 مزدوج103366

هجر بوبكراوي100 مزدوج102346

فاطمة الزهراء بوزيد101 مزدوج102018

منى شجرة102 مزدوج102503

ياسني التشيب103 مزدوج100646

نادية تافراوت104 مزدوج100758

مريم قنجل105 مزدوج101911

كوثر السعدي106 مزدوج101616

زهرة انس107 مزدوج100725

بركاوي حليمة108 مزدوج101098

نوال وخشي109 مزدوج100568

علي اد بوبكر110 مزدوج100111
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مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

أزيالل: مديرية التعيني 

زهرة حنلة111 مزدوج101524

ياسني عنان112 مزدوج100322

سلوى عربوي 113 مزدوج102864

سهيلة شطو114 مزدوج100224

اسامة املرزاق115 مزدوج102921

خدجية  حمروش 116 مزدوج101014

فاطمة الزهراء رزاد117 مزدوج101455

إهلام نصري 118 مزدوج101296

حفصة العالوي119 مزدوج100223

اميمة عسيلي120 مزدوج100535

نادية احسيين121 مزدوج100238

حسناء وعلي122 مزدوج101786

اكرام امسريك123 مزدوج102192

اميان شاديف124 مزدوج101365

اميمة حب125 مزدوج103968

إهلام الزاهري 126 مزدوج103957

فاطمة إييش127 مزدوج101987

كوثر جالل128 مزدوج101589

بثينة دوهو129 مزدوج101947

حسناء أزمري 130 مزدوج102259

عتيقة بوملان131 مزدوج101546

طاطة هدى132 مزدوج100381
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مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
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      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

أزيالل: مديرية التعيني 

خولة كريت133 مزدوج100582

نادية زهري134 مزدوج101058

عثمان  العسري135 مزدوج100329

بديعة مسعودي136 مزدوج102693

عواطف بوفنان137 مزدوج102116

خدجية  أمغار 138 مزدوج101501

خدجية العايدي139 مزدوج101418

رشيد ايت خويا140 مزدوج102402

نادية أكريش141 مزدوج103863

ملياء جوهاري 142 مزدوج101018

ليلى حرطان143 مزدوج101566

شيماء ابو احلياء144 مزدوج101381

عماد بوطيب145 مزدوج100446

فاطمة الزهراء البحراوي146 مزدوج100971

مصطفى كرماد147 مزدوج100911

صفاء  وديعي148 مزدوج103906

مريم اوزهرة149 مزدوج101666

اسية مسيلي150 مزدوج100657

حسناء كرام151 مزدوج101483

مسرية خزرج152 مزدوج103915

جنوى غفري153 مزدوج102358

يسرى عناوي154 مزدوج102608
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مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
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      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

أزيالل: مديرية التعيني 

ايوب الراجي155 مزدوج102536

نزهة محداني156 مزدوج100109

خدجية  الصغراوي157 مزدوج102070

نهاد الرحياني158 مزدوج101632

هاجر وتيقي159 مزدوج102943

وداد سعودي160 مزدوج100669

أمساء  فانيش161 مزدوج102158

هند حكيم 162 مزدوج102853

مريم زعبولي163 مزدوج101013

هجر الضو164 مزدوج101681

امال الداودي165 مزدوج102414

مريم العباسي166 مزدوج101586

احلسني مزوز167 مزدوج100331

مراد ايت صبيحة168 مزدوج102709

وفاء كعي169 مزدوج102899

امساعيل  بنحدوا170 مزدوج100423

وسام حبييب171 مزدوج102097

ابراهيم  حبييب 172 مزدوج103878

عبدالواحد  مشس الدين 173 مزدوج101290

اميمة السايح174 مزدوج100078

مريم بومديان175 مزدوج101090

مريم صحيح176 مزدوج100526
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      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

أزيالل: مديرية التعيني 

فاطمة اهلسكوري177 مزدوج101115

حممد ازملاضن178 مزدوج101084

مزدوج101391 مريم  زموري 179

عيسى ايت عال 180 مزدوج100264

ابراهيم  دبوس181 مزدوج101102

سفيان هالي182 مزدوج101836

سعيدة  بركاوي 183 مزدوج101245

حممد امني بوتسفلوت184 مزدوج100959

دنيا بن قدور185 مزدوج100955

هاجر البوزكراوي186 مزدوج102977

حنان ايت الطالب187 مزدوج101398

مزدوج100233 هشام هدان188

سعاد بوزيدة189 مزدوج102236

املصطفى حداد190 مزدوج102660

فاطمة الزهراء  الشرقاوي 191 مزدوج103910

كوثر الدهيب192 مزدوج102276

فاطمة احللواني193 مزدوج101121

سهام هادي194 مزدوج101416

هدى جدي195 مزدوج101176

عائشة خطيب196 مزدوج102105

سهام بوحلروف197 مزدوج102978

فاطمة شيوف198 مزدوج100517
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التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

أزيالل: مديرية التعيني 

حنان بوحلي199 مزدوج101120

وجدان الراصفي200 مزدوج102626

هاجر القامسي201 مزدوج100575

مسية البكري202 مزدوج100454

ايوب ايت متلحت203 مزدوج100830

سناء عزيزي204 مزدوج100367

ماجدة  دمراني205 مزدوج100953

حسناء الغازي206 مزدوج100520

طه  بن تابت207 مزدوج100246

شيماء نصري208 مزدوج102692

وصال عاللة209 مزدوج100456

ليلى معني210 مزدوج100135

غزالن أنوار211 مزدوج100647

مريم احنحاو212 مزدوج103870

صوريا ومحيدن213 مزدوج102091

زينب جنمي214 مزدوج100192

سهام  بن ايشو215 مزدوج100474

عبد العالي امخوش216 مزدوج101324

زوهري الفالح217 مزدوج102004

خدجية لنصاري218 مزدوج100420

نهيلة االنسي219 مزدوج101738

كرمية بهوي220 مزدوج101889
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التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

أزيالل: مديرية التعيني 

حممد  عمر الفريق221 مزدوج102898

رباب بن الصغري222 مزدوج101396

كوثر  جغة223 مزدوج101464

مزدوج100451 آسيا جنوي224

نزهة بنغا225 مزدوج101904

فاطمة الزهراء االشكر226 مزدوج101430

خالصة صديق227 مزدوج102617

هند الصاحلي 228 مزدوج102646

شيماء هرادة229 مزدوج101677

جنوى فائز230 مزدوج100522

عمر  ايت صاحل 231 مزدوج103825

ياسني  رفيق232 مزدوج100610

خدجية خملوف233 مزدوج102953

زهرة جنيدي234 مزدوج100053

عبد العالي الرافعي235 مزدوج102961

حسناء عدالش236 مزدوج101636

حسناء سارو237 مزدوج101518

عائشة أحنكام238 مزدوج100878

هاجر اخرجان239 مزدوج101820

عبد الرحيم املعقول240 مزدوج100630

لبنى عمارة241 مزدوج101419

رشيد بوحيفظ242 مزدوج100877
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مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
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أزيالل: مديرية التعيني 

أحالم أسرار243 مزدوج101785

سلوى  الغراس244 مزدوج101150

وصال صربي245 مزدوج101841

هند وغامن246 مزدوج103945

شيماء سلمان247 مزدوج101470

محزة أيت باحسو248 مزدوج101266

معاذ حمسن249 مزدوج101644

وجدان العزادي250 مزدوج102418

زينب احلجام251 مزدوج100995

فوزية البحراوي252 مزدوج100729

سكينة  بركاوي253 مزدوج101510

وليد الرمحاني254 مزدوج103920

حفيظة فروق255 مزدوج102222

زهري عارف256 مزدوج101481

شرف الدين املوماوي257 مزدوج100247

منعم العسري258 مزدوج100777

إميان  ملكاني259 مزدوج102136

سهام شابا260 مزدوج100500

إميان غزاوي261 مزدوج101484

فاطمة  قرنيض262 مزدوج100553

سلوى  ولد اخلري 263 مزدوج102033

سلوى دادس264 مزدوج102370
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أزيالل: مديرية التعيني 

رشيد اعمر265 مزدوج100998

حياة توريت266 مزدوج101488

فاطمة مدكوري267 مزدوج100643

كوثر طلعي268 مزدوج102160

نعيمة اجملتهيد269 مزدوج100930

مجال العمراني270 مزدوج101181

سارة  بوحلروف271 مزدوج101122

هجر احلاجي 272 مزدوج101847

شيماء  حمفوظ273 مزدوج100383

أميمة عباسي274 مزدوج101331

امساعيل الوادي275 مزدوج102929

زهرية سلماتي276 مزدوج100370

ايوب  مورو 277 مزدوج100070

حنان بوكادر278 مزدوج103848

نبيلة لعميم279 مزدوج101787

فاطمة الزهراء اهلاللي280 مزدوج100531

مريم بدة281 مزدوج102902

خدجية الرامي282 مزدوج100463

زهور ضبار283 مزدوج100989

فاطمة الزهراء كركوري284 مزدوج100014

إخالص السامي285 مزدوج103908

أيوب بوميلة286 مزدوج101837
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أزيالل: مديرية التعيني 

مريم  شراس287 مزدوج101596

جمدة العوان288 مزدوج102437

حفيظة  املخري289 مزدوج100991

سناء  كرومي 290 مزدوج102307

إميان ملزاوق291 مزدوج101734

ابتسام لعفو292 مزدوج101311

خدجية  شوقي293 مزدوج102161

ماجدة هاللي294 مزدوج100916

صالح سعود295 مزدوج101569

هاجر  فاضيل 296 مزدوج102638

ليلى البخاوي297 مزدوج102672

نعيمة لكماحيي298 مزدوج102376

اهلام اوبرايم299 مزدوج102765

السعدية اليمين300 مزدوج102609

كوثر عبد جليل301 مزدوج100887

سهام فارية302 مزدوج100815

سكينة كلحو303 مزدوج101806

الزهرة بوسة304 مزدوج102352

مروة ايت وهالل305 مزدوج101521

اكرام حسييب306 مزدوج101861

صفاء  باملني307 مزدوج101312

سكينة بلمقدم308 مزدوج101812
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أزيالل: مديرية التعيني 

جنوى هاشم309 مزدوج101717

زهرة بكري310 مزدوج102327

مسرية فضول311 مزدوج101012

مريم ابواهلنى312 مزدوج101463

خدجية اليور313 مزدوج101927

صالح الدين افتيتح314 مزدوج102411

نهيلة بن عزوز315 مزدوج102526

مروان حنكوس316 مزدوج102234

فاطمة الزهراء صبار317 مزدوج101696

ضحى مومين318 مزدوج101567

خدجية بهناش319 مزدوج101899

عبداالله انعايري320 مزدوج102282

رجاء اهلادي321 مزدوج100481

سعد  بوحديم322 مزدوج101313

املهدي سيف اهلل323 مزدوج101066

فاطمة الزهراء ايت سعيد ابراهيم324 مزدوج100854

مريم العويري325 مزدوج100775

كوثر بصالي326 مزدوج100375

منري النوري327 مزدوج102295

ليلى بنعمار328 مزدوج100323

شيماء عثماني329 مزدوج100417

سهيلة بنموسى330 مزدوج102542
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أزيالل: مديرية التعيني 

عثمان ماق331 مزدوج101042

خدجية رشيد332 مزدوج102053

إميان نواري333 مزدوج100190

وداد يشو334 مزدوج100166

سعيد بن الفقري335 مزدوج100905

أمال مسور336 مزدوج101125

اميان ماغسي337 مزدوج101095

ايوب  وجوظن338 مزدوج101849

حنان مسيع339 مزدوج101493

فاطمة  شهيد340 مزدوج101840

سكينة امزوار341 مزدوج101931

رضى احلياني342 مزدوج101188

جناة الصاحلي343 مزدوج101119

نادية ابا344 مزدوج101668

هشام  ايت امحد345 مزدوج102942

يسرى  بورشي346 مزدوج101741

فاطمة الزهراء الرماني347 مزدوج100079

سناء احمول348 مزدوج102290

اكرام امليلودي349 مزدوج101061

سناء  امحاما 350 مزدوج100004

سعيد بن احلاج351 مزدوج101929

بشرى بن ابراهيم352 مزدوج101497
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نوار كوش353 مزدوج100981

ليلى بوحلروف354 مزدوج102706

مليكة العباسي355 مزدوج102650

ياسني ومزوت356 مزدوج101618

حممد خياطي357 مزدوج103824

حممد اغرار358 مزدوج101466

سكينة اوسو359 مزدوج101925

كرمية القامسي360 مزدوج101970

العربي شاكر 361 مزدوج101207

هجر وعبار362 مزدوج102705

سعيدة شوريف363 مزدوج101648

ابتسام مشاش364 مزدوج100851

مصطفى الزعراوي365 مزدوج100807

امساء شوقي366 مزدوج102210

فردوس محي367 مزدوج100907

حسناء بنشطو368 مزدوج100687

مزدوج101982 غزالن بشار369

جناة البوشتاوي370 مزدوج103901

أمينة حكيم371 مزدوج100766

هناء ملول372 مزدوج101447

حممد اشباب373 مزدوج101315

شيماء اوبنيين 374 مزدوج102838
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أمال صابر375 مزدوج100680

خدجية الشيهب376 مزدوج101199

محزة اللوكي377 مزدوج100506

سكينة لوتان378 مزدوج100162

فاطمة عال379 مزدوج102530

مريم كريت380 مزدوج101255

ابراهيم عزي381 مزدوج101718

كوثر  بريم382 مزدوج100903

مسرية الزويت383 مزدوج100554

كرمية مصلوح384 مزدوج101986

هدى  العم385 مزدوج100077

نصرية خوي386 مزدوج100985

يسرا محامي387 مزدوج100386

جيهان بوزيان388 مزدوج100994

جليلة التاقي389 مزدوج100010

أمساء املصلوحي390 مزدوج101183

أميمة قجيدع391 مزدوج101938

فاطمة هدان392 مزدوج101209

اكرام فرشي393 مزدوج102088

سعيدة منان394 مزدوج100670

سكينة احلدجا395 مزدوج101219

دنيا زنرب396 مزدوج101985
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سارة مساوي397 مزدوج101092

جواد  اطرالي398 مزدوج102685

شهرزاد امردة399 مزدوج100585

سناء بومهدي400 مزدوج102098

إكرام  أوتوريعت 401 مزدوج100852

اميان ملعمري402 مزدوج102877

حممد بوخليق403 مزدوج102725

فاطمةالزهراء مصطفى404 مزدوج100823

نعيمة اعنزار405 مزدوج102238

فاطمة عشور406 مزدوج102841

جناة افقري407 مزدوج101674

أيوب بكري408 مزدوج100697

فاطمة الزهراء  عليل 409 مزدوج101554

اميان العياشي410 مزدوج102044

احالم  صمودي411 مزدوج101104

سناء النداري412 مزدوج101834

سناء اجلابري413 مزدوج101642

صالح الدين خالف414 مزدوج101046

فاطمة الزهراء ايت منصور415 مزدوج102532

جنيب فكاهي416 مزدوج100181

خدوج احسيت417 مزدوج102891

خدجية  اسكو418 مزدوج101249
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حممد  أقرو 419 مزدوج100708

نهيلة بوزيدي420 مزدوج102880

كرمية  احلجري421 مزدوج100455

سكينة العالمي422 مزدوج102620

خدجية ناصري423 مزدوج102967

هند بوكجدي424 مزدوج102429

رباب التوفيق425 مزدوج101240

صارة شفيق426 مزدوج101519

فاطمة الزهراء  التنزي427 مزدوج100482

إميان  قطيب428 مزدوج101492

خدجية  مرحتيل429 مزدوج100653

حلسن  بن رحو 430 مزدوج100839

سعيدة دغوان431 مزدوج102133

مريم بن املكي432 مزدوج103909

أيوب العياشي433 مزدوج101354

سعاد الصاحلي434 مزدوج101099

سلوى  السكتاوي 435 مزدوج102371

محزة  واكريم436 مزدوج102985

حسام  صديقي437 مزدوج101799

ليلى  املعطاوي 438 مزدوج101082

حسن اعطا439 مزدوج102100

مجيلة  أيت إخلف440 مزدوج100147

35 / 136



اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       
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عثمان مسري441 مزدوج102362

مزدوج100387 هشام  املوس442

سومية  العبدي443 مزدوج102597

اميمة  البخاري444 مزدوج102334

ملياء اجدي445 مزدوج102177

وافى املنصوري446 مزدوج102059

خدجية إفخش447 مزدوج100813

فاطمة الزهراء ممدوح448 مزدوج101980

وليد فنيدي449 مزدوج100979

أسامة األمني450 مزدوج101340

مريم عصام451 مزدوج100827

عبدالرحيم جوان452 مزدوج102720

سعيد بريوز453 مزدوج102208

زهور بنواضح454 مزدوج100221

اكرام مهلول455 مزدوج101218

مزدوج102966 حسناء صويف456

مريم شوراك457 مزدوج101659

يونس حكيش458 مزدوج102447

سومية جبار459 مزدوج100690

مريم حافيظ460 مزدوج100707

مزدوج102168 نرجس خويا موح461

خدجية حديوي462 مزدوج100872
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بوشرة املتقي463 مزدوج100332

لبنى عبدللي464 مزدوج102405

لطيفة استيتو465 مزدوج102423

هشام أمشراح 466 مزدوج101414

مريم أقبو467 مزدوج101171

سهام ايت جبا468 مزدوج101657

حمسني الوهامي469 مزدوج101981

حسناء شريفي470 مزدوج101253

اكرام احلنفي 471 مزدوج100206

مروة عالبوش472 مزدوج100318

اسامة  العسري473 مزدوج100790

حممد ابويعقوب474 مزدوج100189

رمحة برشى475 مزدوج100817

جناة القدوسي476 مزدوج100920

مزدوج100623 امساء االشكورة477

مريم ملهوس478 مزدوج101494

محزة مورشيد479 مزدوج100739

يامسني كرحاني480 مزدوج100274

امباركة بوعرتوس481 مزدوج102226

مروان مجال482 مزدوج100064

خدجية الرافعي483 مزدوج102034

وداد اساوي484 مزدوج101202
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اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

أزيالل: مديرية التعيني 

أسامة بنعبد العزيز485 مزدوج100871

زينب  خاشو 486 مزدوج101194

حممد اطالب487 مزدوج103893

اكرام الذهيب488 مزدوج101675

سارة ابندادة489 مزدوج100271

عبداحلق السرغني490 مزدوج102005

جهاد بودة491 مزدوج100262

بوشتى اجدي492 مزدوج103970

نوال مويلحي493 مزدوج102825

ابتسام الشعيب494 مزدوج102068

امال مشالل495 مزدوج101830

هند الفضلي496 مزدوج102150

عزيزة احلربيلي497 مزدوج101611

بديعة  فكاك498 مزدوج100524

عبد العزيز حسين499 مزدوج102081
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

بين مالل: مديرية التعيني 

هبة موبالد1 مزدوج104138

سكينة الضرويف2 مزدوج103221

سكينة العماري3 مزدوج104046

فاطمة الزهراء خرشوشي4 مزدوج104016

سفيان القناع5 مزدوج103292

شيماء  سنيف6 مزدوج104208

فتيحة  بوعمران7 مزدوج103153

إهلام ازعيطر8 مزدوج104073

نزهة بقين9 مزدوج103523

سومية خملص10 مزدوج104100

هديل كنين11 مزدوج104182

حسناء  شكوري 12 مزدوج104140

وفاء رشدي13 مزدوج103111

عبداحلكيم اعيسى14 مزدوج104010

يامسني نزهي15 مزدوج103157

فاطمة الزهراء  احليان16 مزدوج104081

خولة بوحممدي17 مزدوج103343

إميان الدلويف18 مزدوج103989

سعاد  بوالراحت 19 مزدوج104072

ملياء لعناية 20 مزدوج104154

مريم صواحل21 مزدوج104021

رمحة  بولنوار 22 مزدوج104089
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

بين مالل: مديرية التعيني 

حياة اوبامي23 مزدوج103047

سلوى فداوي24 مزدوج104063

معاذ بن نانة25 مزدوج103983

مينة ابوالقمح26 مزدوج104119

خدجية طاليب27 مزدوج103196

أميمية صديق28 مزدوج104030

عائشة اشبان29 مزدوج102721

أمحد زماتي30 مزدوج100629

نبيل لعمين31 مزدوج100949

فدوى اصيان32 مزدوج100841

سهام وحسوا33 مزدوج102291

صاحل فنيدي34 مزدوج100596

اهلام دريوش35 مزدوج100459

مزدوج100231 أمينة  ايت صاحل 36

زهرية الدحاني37 مزدوج102806

جنوى عيداني38 مزدوج100391

مريم العاجلي39 مزدوج103522

سيهام اخريا40 مزدوج100747
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

خريبكة: مديرية التعيني 

مريم البغزاوي1 مزدوج103785

زينب لياسني2 مزدوج103589

هند البصراوي 3 مزدوج103551

مسيحة السعيد4 مزدوج103547

عمر مربوك5 مزدوج103801

مونيا حصار6 مزدوج103642

سكينة خروب7 مزدوج103740

فاطمة الزهراء الصحفي8 مزدوج103665

يونس لقسومي9 مزدوج103791

سلمى بصريي10 مزدوج103588

عنقي  كوثر 11 مزدوج103612

كوتر املتليب12 مزدوج103752

مسية تال13 مزدوج103795

سعيدة الشرقاوي14 مزدوج103705

ابتسام  قرة15 مزدوج103802

حممد نوفل16 مزدوج103567

عبدالرزاق بنسليمان17 مزدوج103648

سارة  الشمساوي18 مزدوج103714

يسرى  الطنجي 19 مزدوج103628

حنان قسماوي20 مزدوج103594

سلمى وهيب21 مزدوج103621

هاجر مرتبط22 مزدوج103809
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

خريبكة: مديرية التعيني 

نضال  السعدي23 مزدوج103962

نهيلة معاش24 مزدوج103739

عتيقة بنسليمان25 مزدوج103583

كوثر اهلباري26 مزدوج103736

جناة بطي27 مزدوج103684

نورة خبان28 مزدوج103814

جهان  الناضي29 مزدوج103565

املصطفى قاسم30 مزدوج101800

عبد احلميد  مودو 31 مزدوج100442

خدجية الناصري32 مزدوج100024

حسناء فارس33 مزدوج100393

عبداهلل  ذاكر34 مزدوج102874
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

خنيفرة: مديرية التعيني 

سناء وكرومي1 مزدوج103540

أكرم سربي2 مزدوج103086

حنان ايت احلاج3 مزدوج103454

يسرى أيت الطالب4 مزدوج103422

محزة عبادي5 مزدوج103305

أمينة املعطاوي6 مزدوج103529

مجال عطيفي7 مزدوج103273

أميمة الناصري8 مزدوج103211

حفيظة الداعمت9 مزدوج103353

حسناء  بوعواوي10 مزدوج103389

امساء ايت اتو11 مزدوج103182

اهلام ماشار12 مزدوج103226

ايوب بوكنفو13 مزدوج103043

فاطمة الزهراء  بلحسن14 مزدوج103352

شيماء أشرورو15 مزدوج103333

نورة القباسي16 مزدوج103375

فاطمة الزهراء عماري17 مزدوج103535

فاطمة  العثماني 18 مزدوج103228

هبة كمالي19 مزدوج103269

مريم رازقاوي20 مزدوج103220

هاجر  حاجي21 مزدوج103508

حسن حديد22 مزدوج103354
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

خنيفرة: مديرية التعيني 

حمسن  مهاوش23 مزدوج103169

امساعيل حساني24 مزدوج103534

كوثر العزمي25 مزدوج103050

مريم اعشرة26 مزدوج103332

سكينة صديقي27 مزدوج103319

اميان حو28 مزدوج103477

راحبة ارزقي29 مزدوج103474

رانية  عيب 30 مزدوج103345

خالد هلويين31 مزدوج103028

جواد اقيصاري32 مزدوج103435

جناة حزرير33 مزدوج103143

خدجية رابح34 مزدوج103426

عز الدين العيب35 مزدوج103425

فاطمة الزروال36 مزدوج103349

انس  وحطي 37 مزدوج103431

حسناء  وجنني38 مزدوج103358

سكينة  افتاتي39 مزدوج103147

امساء بودرى40 مزدوج103248

نهال عزوز41 مزدوج103178

فاطمة الزهراء الصدراتي42 مزدوج103113

جواد طاوس43 مزدوج103039

مريم محاوي44 مزدوج103344
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

خنيفرة: مديرية التعيني 

زينب حلطور 45 مزدوج103424

هجر عدولي46 مزدوج103274

يامسينة بوعزيز47 مزدوج103082

رجاء عباسي48 مزدوج103096

محزة مركدان49 مزدوج103515

اميان عبداوي50 مزدوج103245

مريم بوثوثلة51 مزدوج103396

خالد امشاوين52 مزدوج103300

حممد اسرار 53 مزدوج103114

ليلى طاهري54 مزدوج103527

حياة الطاهر55 مزدوج103361

عزيز محاوي56 مزدوج103031

ياسني خوعلي57 مزدوج103048

فدوى خويا58 مزدوج103323

نسرين دمحاني59 مزدوج103304

مريم مهراوي60 مزدوج103383

امينة  االنصاري 61 مزدوج103183

إكرام حدوش62 مزدوج103449

حكيم ازعيى63 مزدوج103091

لبنى معجي64 مزدوج103030

مسية امزيز65 مزدوج103129

لطيفة بامحو66 مزدوج103518
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

خنيفرة: مديرية التعيني 

مريم رحاما67 مزدوج103413

بشرى  موك اعلي68 مزدوج103313

نادية وإيزة69 مزدوج103406

كوثر لزراق 70 مزدوج103495

لبنى كريم71 مزدوج103400

حنان ازلوفة72 مزدوج103298

حممد املزري73 مزدوج103464

اميان الكايف74 مزدوج103173

نادية املنصوري75 مزدوج103280

ابراهيم  اوداود اهمو76 مزدوج102897

سعاد سائح77 مزدوج102556

عبد العالي  بومتزين78 مزدوج102839

حليمة الكتاني79 مزدوج100320

نوال بنكور80 مزدوج101303

سامية حسو81 مزدوج102450

املهدي صفصايف82 مزدوج101234

كرمية ابهو83 مزدوج100121

هشام املخروبي84 مزدوج102832

محزة  الفاطمي85 مزدوج103822

امساء الليلي86 مزدوج101791

خدجية خالد87 مزدوج100343

رشيد ايت سعيد88 مزدوج100276
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم االبتدائي: النتائج النهائية لسلك 

خنيفرة: مديرية التعيني 

عبداهلل  نفشكارن89 مزدوج101417

حفيظة احدو90 مزدوج102052
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

سعيدة  أفراو 1  الرياضيات340058

وصال الزراقي2  الرياضيات340063

يامسني املباريكي 3  الرياضيات340055

منية عالوي 4  الرياضيات340049

عبد اللطيف  اوحدو5  الرياضيات340126

احملجوب ورهي6  الرياضيات340007

شيماء سعدوي7  الرياضيات340089

حمسن ايديري8  الرياضيات340099

جيالن ايت الليت9  الرياضيات340108

مصطفى  باماس10  الرياضيات340019

يامسني حسمو11  الرياضيات340109

أيوب بطاش12  الرياضيات340136

فاطمة الزهراء بن حللو13  الرياضيات340042

شيماء املغراوي14  الرياضيات340137

ابراهيم بلله15  الرياضيات340093

امساعيل اشوى16  الرياضيات340154

ريم احمرف17  الرياضيات340151

ليلى عتيد18  الرياضيات340106

مريم العياشي19  الرياضيات340046

ياسني عبيدي20  الرياضيات340022

سكينة ايت قاسم21  الرياضيات340158

فدوى التقيق22  الرياضيات340054
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

احملجوب ادمام 23  الرياضيات340090

وفاء نبالوي24  الرياضيات340140

مريم ميناوي25  الرياضيات340035

زينب احلافظي26  الرياضيات340135

سناء زعم27  الرياضيات340138

فاطمة صياف28  الرياضيات340039

سلمى ضبار29  الرياضيات340142

شيماء بنغامن30  الرياضيات340122

حممد ايت حمند31  الرياضيات340107

سعيد فايدي32  الرياضيات340034

خالد بوقدير33  الرياضيات340084

وصال الراعي34  الرياضيات340153

عبد الباسط منصوري35  الرياضيات340030

شيماء  الطاهري 36  الرياضيات340057

هجر نوري37  الرياضيات340160

حممد باخيي38  الرياضيات340002

حممد   الصابري39  الرياضيات340003

نورالدين  بويكلم 40  الرياضيات340067

حممد جدوي41  الرياضيات340070

امساعيل امساعد42  الرياضيات340076

اميان مهيد 43  الرياضيات340053

سعيد بورحيم44  الرياضيات340116
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

ايوب منصوري45  الرياضيات340128

يوسف  ابباسعيد 46  الرياضيات340013

حسام عفيف47  الرياضيات340017

الساعيدي فاطمة الزهراء48  الرياضيات340111

ماجدة قصطال49  الرياضيات340027

اميان كراب50  الرياضيات340075

احييا طالييب51  الرياضيات340023

فدوى غواللي 52  الرياضيات340143

حممد  إسالك53  الرياضيات340088

هشام بومال54  الرياضيات340006

منري بناني55  الرياضيات340119

سعيد الطرشوش56  الرياضيات340005

هشام اعلبو57  الرياضيات340130

فاطمة الزهراء  جابد58  الرياضيات340012

ياسني بريعيز 59  الرياضيات340134

مريم بلوزة60  الرياضيات340024

دنيا بكاري61  الرياضيات340103

زكرياء حيسوا62  الرياضيات340083

سفيان باخوية63  الرياضيات340028

حممد همي64  الرياضيات340110

مونية  جزولي65  الرياضيات340026

خولة بهيليل66  الرياضيات340104
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

الصاحلة بلغضار67  الرياضيات340036

شيماء  احمزون 68  الرياضيات340071

رشيد ادبلعيد69  الرياضيات340052
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

اكرام سطا1  الرياضيات340021

سفيان الدخيسي2  الرياضيات340159

عمر موفيد3  الرياضيات340080

مريم شريف4  الرياضيات340091

اكرام دياني5  الرياضيات340079

إميان بنزالغي6  الرياضيات340123

محزة الشعرية7  الرياضيات340068

فاطمة الزهراء حنيين8  الرياضيات340072

مصطفى الصحراوي9  الرياضيات340124

زكرياء مربوح10  الرياضيات340115

وئام البداوي11  الرياضيات340073

حسن خيضر12  الرياضيات340081

حممد سناح13  الرياضيات340101

مريم  صفي الدين 14  الرياضيات340120

فاطمة الزهراء شريف15  الرياضيات340149

رباب دامي16  الرياضيات340069

يوسف الضباب17  الرياضيات340139

عبد الرحيم  كوري18  الرياضيات340082

صفاء قديوي19  الرياضيات340086

سكينة لغزال20  الرياضيات340100

يوسف فيو21  الرياضيات340141

ياسني جويف22  الرياضيات340078
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

مريم وردي23  الرياضيات340044

شيماء جنمي24  الرياضيات340051

فاطمة الزهراء غواللي 25  الرياضيات340008

حممد الفاتيحي26  الرياضيات340040

سعيد للجان27  الرياضيات340155
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

بين مالل: مديرية التعيني 

صاحلة أوزملاط1  الرياضيات340009

حممد حسناوي2  الرياضيات340020

حياة مالغي3  الرياضيات340041

ندى  مرشيش4  الرياضيات340102

زينب بوزيدي5  الرياضيات340098
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خريبكة: مديرية التعيني 

خالصة حاكمي1  الرياضيات340133

يامسني عاصر2  الرياضيات340150

رضى حواص3  الرياضيات340148

ابراهيم املنياني4  الرياضيات340094

اميمة  اتلو 5  الرياضيات340147

نهيلة وسفي6  الرياضيات340146

ادريس اللوزي7  الرياضيات340015

ملياء قونسي8  الرياضيات340113

عفاف بوزيان9  الرياضيات340062

مريم متيم10  الرياضيات340085

حلسن  اوربع11  الرياضيات340033

 الرياضيات340032 وصال فوضال12

اسامة الطهيجي13  الرياضيات340157

أمحد النخلي14  الرياضيات340097

محزة قريو15  الرياضيات340064

اهلام قصري16  الرياضيات340025

نورالدين بلعساوي17  الرياضيات340156

هند ملزيهري18  الرياضيات340127

عبد اللطيف ايت محو احلسن 19  الرياضيات340065

حمسني احانو20  الرياضيات340001

سعيد  القطيب21  الرياضيات340095

حسن حيمو22  الرياضيات340037
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خريبكة: مديرية التعيني 

مصطفى ميميل23  الرياضيات340125

أنس اجنيح24  الرياضيات340031

فريد راديوس25  الرياضيات340096
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خنيفرة: مديرية التعيني 

عصام وزين1  الرياضيات340010

عبدالعزيز فضيلي2  الرياضيات340074

ياسني بن احسني3  الرياضيات340087

عبدالرحيم اهدوي4  الرياضيات340059

ياسني واسكو5  الرياضيات340050

عبد احلكيم خياط6  الرياضيات340045

أرشكيك  بوناصح 7  الرياضيات340043

صفاء الرياحي8  الرياضيات340092

مجال الفيون9  الرياضيات340129

هناء مطاعي10  الرياضيات340152

حمسن  البياز11  الرياضيات340112

حممد مستقيمي12  الرياضيات340132

محيد لعميميش13  الرياضيات340077

جواد الطاهري14  الرياضيات340114

زوهري خيطوش15  الرياضيات340145

هدى انكزدم16  الرياضيات340018

ادريس هاطل17  الرياضيات340060

حلسن غراوي18  الرياضيات340047

زهري بوتناال19  الرياضيات340056

شيماء بوزيان20  الرياضيات340061

محزة  البوخاري21  الرياضيات340014

جواد ايت عبد اهلل22  الرياضيات340004
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خنيفرة: مديرية التعيني 

فاطمة الزهراء اقبلي23  الرياضيات340016

خدجية خالوي24  الرياضيات340105
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

محزة  بنسعدون1 االجتماعيات350286

حنان بنحدو2 االجتماعيات350226

عائشة مجال3 االجتماعيات350131

يونس مجعاوي4 االجتماعيات350126

فاطمة عمجان5 االجتماعيات350610

جناة  زروالي6 االجتماعيات350316

حسن  بوهالل 7 االجتماعيات350236

عزيز وحداني8 االجتماعيات350498

أنوار عجم9 االجتماعيات350026

رضى الكجكالي10 االجتماعيات350290

منال  بوشاري11 االجتماعيات350599

عبد الرحيم ايوب12 االجتماعيات350377

حممد بودو13 االجتماعيات350300

سغيدة الوالي14 االجتماعيات350090

حممد اوراحبة15 االجتماعيات350562

هشام الفطواكي16 االجتماعيات350407

سفيان الزراعي17 االجتماعيات350337

رشيدة شعيب18 االجتماعيات350355

مجيلة  دندان 19 االجتماعيات350263

وفاء بوحمرز20 االجتماعيات350397

خالد لعريف21 االجتماعيات350145

ابتسام الداودي22 االجتماعيات350017
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

عصام العطاوي23 االجتماعيات350049

رضا كباش24 االجتماعيات350216

فاطمة الزهراء املستقيم25 االجتماعيات350338

عائشة الشريف26 االجتماعيات350564

سليمة تفروت27 االجتماعيات350425

نادية البكوري28 االجتماعيات350582

هشام ايت ازروال29 االجتماعيات350206

فاطمة اشطو30 االجتماعيات350182

زكرياء الزيتوني31 االجتماعيات350125

حممد عاشور32 االجتماعيات350493

حممد مرابط33 االجتماعيات350291

حنان جماهد34 االجتماعيات350062

ياسني يوسويف35 االجتماعيات350194

سعيد امداديا36 االجتماعيات350508

امساعيل بادي37 االجتماعيات350479

عبد الكريم اهلداوي38 االجتماعيات350566

املصطفى مسعودي39 االجتماعيات350212

حلسن اسد40 االجتماعيات350006
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اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

مساعيل شافعي1 االجتماعيات350091

بالل حمضار2 االجتماعيات350481

محزة صداقي3 االجتماعيات350153

نعيمة الداري4 االجتماعيات350542

مريم  زروق5 االجتماعيات350064

بدر ملعاشي6 االجتماعيات350158

أيوب تيجاني7 االجتماعيات350161

نورالدين اكنماس8 االجتماعيات350262

يوسف اشلعون9 االجتماعيات350484

مروان الصقراوي10 االجتماعيات350445

فاطمة الزهراء  بنان11 االجتماعيات350422

عبد الكريم  بن داود 12 االجتماعيات350427

عبد اللطيف  العواري13 االجتماعيات350454

سعيد  منصور14 االجتماعيات350461

خالد اقدي15 االجتماعيات350134

زينب  الفالحي16 االجتماعيات350507
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

بين مالل: مديرية التعيني 

سليمان  العاشق 1 االجتماعيات350606

مرمية  أغالف2 االجتماعيات350403

مروان فنيشي3 االجتماعيات350400

حممد داودي4 االجتماعيات350140

حممد ناجح5 االجتماعيات350323
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اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خريبكة: مديرية التعيني 

بدر  املهدي1 االجتماعيات350113

حسناء صريف2 االجتماعيات350166

نوال لقصييب3 االجتماعيات350395

نورة  هلبيل4 االجتماعيات350447

سهام لفتوحي5 االجتماعيات350093

كنزة  توفيقي 6 االجتماعيات350312

حممد موصف7 االجتماعيات350279

امينة  علم8 االجتماعيات350591

سهام  السمعلي9 االجتماعيات350292

حناة أزعراوي10 االجتماعيات350097

عائشة مهرية11 االجتماعيات350450

حممد  أبوزيد 12 االجتماعيات350378

منعم راشيد13 االجتماعيات350270

غيثة معاد14 االجتماعيات350259

أيوب شعاوي15 االجتماعيات350347

فاطمة الزهراء بن محو16 االجتماعيات350299

عبد الكريم الراضي17 االجتماعيات350315

كوثر بن الطالب 18 االجتماعيات350394

نوال مربوك19 االجتماعيات350539

شيماء مربوك20 االجتماعيات350227
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خنيفرة: مديرية التعيني 

حممد زرهوني 1 االجتماعيات350311

عبد الغفور بوشكوك2 االجتماعيات350198

املصطفى بوفوس3 االجتماعيات350452

توفيق بنغالب4 االجتماعيات350163

حممد احلمري5 االجتماعيات350100

سفيان عريدة6 االجتماعيات350342

محزة العثماني7 االجتماعيات350056

عبد السالم اخلليل8 االجتماعيات350388

محزة  طلحة 9 االجتماعيات350185

نعيمة عماري10 االجتماعيات350127
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التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

يوسف قدير1 الرتبية االسالمية330183

عبد اهلل  بوشروض 2 الرتبية االسالمية330115

حممد امريك3 الرتبية االسالمية330134

السعدية خويا ابراهيم4 الرتبية االسالمية330254

نعيمة  الزاهري 5 الرتبية االسالمية330173

عبد الغين باكن6 الرتبية االسالمية330094

عبد اخلالق الزغودة7 الرتبية االسالمية330279

بشرى أوموي8 الرتبية االسالمية330314

أيوب بن منصور9 الرتبية االسالمية330328

السعيد عمراوي10 الرتبية االسالمية330101

حممد عدي11 الرتبية االسالمية330001

ابراهيم اكعيوس12 الرتبية االسالمية330304

حييى الغفريي13 الرتبية االسالمية330323

عيسى صكوكو14 الرتبية االسالمية330325

ياسني عاقد15 الرتبية االسالمية330132

حلسن حاسن16 الرتبية االسالمية330230

مسية فرحاوي17 الرتبية االسالمية330353

عبد الصمد ازليك18 الرتبية االسالمية330147

يشو مومن19 الرتبية االسالمية330153

عبد الكريم عزيز20 الرتبية االسالمية330225

إدريس الكح21 الرتبية االسالمية330266

حممد املزياني22 الرتبية االسالمية330188
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

محيد  املهداوي 23 الرتبية االسالمية330002
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

عبدالرحيم هيدور1 الرتبية االسالمية330327

ايوب معطالوي2 الرتبية االسالمية330204

زكرياء موجان3 الرتبية االسالمية330248

سناء  حبيب اهلل 4 الرتبية االسالمية330222

خدجية شتوي5 الرتبية االسالمية330121
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وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

بين مالل: مديرية التعيني 

عمر جمان1 الرتبية االسالمية330234

املهدي بلعالية2 الرتبية االسالمية330143

الياس مششام3 الرتبية االسالمية330355

معاذ صربي4 الرتبية االسالمية330052
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خريبكة: مديرية التعيني 

يونس الشفيعي1 الرتبية االسالمية330020

يونس اهلواري2 الرتبية االسالمية330303

فطومة العالم3 الرتبية االسالمية330262

عبدالعلي  هلبيل4 الرتبية االسالمية330199

كوثر الزاهري5 الرتبية االسالمية330028

رجاء شكور6 الرتبية االسالمية330067

سكينة بوزروطة7 الرتبية االسالمية330025

جواد  صاحلي8 الرتبية االسالمية330162

مريم بورزاح9 الرتبية االسالمية330287

عبداملالك واخري10 الرتبية االسالمية330155

شرف الدين املالكي11 الرتبية االسالمية330146

حممد بوزديك12 الرتبية االسالمية330265

فردوس اشقدي13 الرتبية االسالمية330086

نهيلة الفناني 14 الرتبية االسالمية330220

مجال  خرناف 15 الرتبية االسالمية330240

خولة عتيق16 الرتبية االسالمية330117

رضى الزمراني17 الرتبية االسالمية330029
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التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خنيفرة: مديرية التعيني 

عمر سفياني1 الرتبية االسالمية330330

نورالدين محزة2 الرتبية االسالمية330047

سفيان احلمري3 الرتبية االسالمية330224

عمر منيوي4 الرتبية االسالمية330127

عبد اجمليد  كزغار5 الرتبية االسالمية330307

عبد الرحيم اودجمان6 الرتبية االسالمية330034

عبد احلفيظ التومي7 الرتبية االسالمية330213

احلسني بوراكدو8 الرتبية االسالمية330141

فاطمة شفيق9 الرتبية االسالمية330345

زايد أبو10 الرتبية االسالمية330317

عبد الرمحان صليع11 الرتبية االسالمية330221

70 / 136



اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

حممد الفطواكي1 الرتبية البدنية300088

امساء مقدم2 الرتبية البدنية300213

ياسني بنتيفاست3 الرتبية البدنية300400

ايوب نعطيت4 الرتبية البدنية300274

عبد الرزاق الروحي5 الرتبية البدنية300046

الرتبية البدنية300170  يامسني  اإلبراهيمي6

عبد العالي فرداد7 الرتبية البدنية300444

سليمان بوستة8 الرتبية البدنية300530

ايوب بوستة9 الرتبية البدنية300110

يوسف الرواس10 الرتبية البدنية300547

حممد عكوران 11 الرتبية البدنية300379

هشام العدسي12 الرتبية البدنية300052

ياسر النجي13 الرتبية البدنية300152

هجر عاطف14 الرتبية البدنية300399

يوسف محدي15 الرتبية البدنية300229

حممد عاللي16 الرتبية البدنية300513

ابراهيم ايتبهو17 الرتبية البدنية300564

ابراهيم  ادمران18 الرتبية البدنية300137

أسامة  موعد19 الرتبية البدنية300053

خولة  السنوسي 20 الرتبية البدنية300095

خدجية  لعطاوي21 الرتبية البدنية300476

وصال محرالشوكة22 الرتبية البدنية300007
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

غزالن الباز23 الرتبية البدنية300134

يونس رضى24 الرتبية البدنية300348

اكرام  افطيطيش25 الرتبية البدنية300329

ابراهيم  اهلرام26 الرتبية البدنية300376

عادل وعتو 27 الرتبية البدنية300344

ابراهيم انعناع28 الرتبية البدنية300421

نزار أغبالو29 الرتبية البدنية300551

عمر اعيسى30 الرتبية البدنية300321

انوار زرودي31 الرتبية البدنية300167

حمسني سهار32 الرتبية البدنية300307

فاطمة الزهراء  املغزل 33 الرتبية البدنية300443

ياسني الناجي34 الرتبية البدنية300194

عبداملومن امحو35 الرتبية البدنية300169

امساعيل ايتبنعلي36 الرتبية البدنية300392

بثينة الكاللي37 الرتبية البدنية300519

نسيمة ربوح38 الرتبية البدنية300426

ايوب لعرييب39 الرتبية البدنية300354

ياسر لعزيري40 الرتبية البدنية300574

أيوب بوعنان41 الرتبية البدنية300076

الياس  جناوي42 الرتبية البدنية300214

عبد الصمد سرار43 الرتبية البدنية300244

زكرياء  العاشوري44 الرتبية البدنية300123
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

إميان طارمون45 الرتبية البدنية300510

نعمان لفحيمي46 الرتبية البدنية300004

حممد امني الشرقاوي47 الرتبية البدنية300185

اميان خلفاوي48 الرتبية البدنية300461

جنالء جغدار49 الرتبية البدنية300253

السعيد دارو50 الرتبية البدنية300126

سكينة  قرقاش51 الرتبية البدنية300218

ابتسام حناوي52 الرتبية البدنية300521

حممد اكمو53 الرتبية البدنية300237

زوهري  الرامي 54 الرتبية البدنية300334

يوسف الدرمياني55 الرتبية البدنية300524

هيثم وحيد56 الرتبية البدنية300186

نهاد  العروشي57 الرتبية البدنية300112

ورار أمني 58 الرتبية البدنية300436

احلاج بودين59 الرتبية البدنية300353

إميان دعاني60 الرتبية البدنية300105
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اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

سفيان بباي1 الرتبية البدنية300387

رجاء الضو2 الرتبية البدنية300193

حمسن بباي3 الرتبية البدنية300341

يوسف بلقشاش4 الرتبية البدنية300135

املهدي الغربي5 الرتبية البدنية300239

عدنان الشبلي6 الرتبية البدنية300020

يونس مربوك7 الرتبية البدنية300249

حممد وديع8 الرتبية البدنية300266

سفيان نافيد9 الرتبية البدنية300222

سكينة اهلاللي10 الرتبية البدنية300230

وداد سعداوي11 الرتبية البدنية300490

يوسف اجغيدر12 الرتبية البدنية300246

انوار  دهيب13 الرتبية البدنية300432

اسامة ايت العيد14 الرتبية البدنية300558

حممد أمني  العطار15 الرتبية البدنية300240

زكرياء عسيوي16 الرتبية البدنية300275

شيماء بومليك17 الرتبية البدنية300424

أسامة السعيد18 الرتبية البدنية300051

اميمة موادين19 الرتبية البدنية300508

زينب االمالني20 الرتبية البدنية300258
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

بين مالل: مديرية التعيني 

حممد لويزة1 الرتبية البدنية300115

كوثر ايت همو2 الرتبية البدنية300505

حممد اضري3 الرتبية البدنية300557

شيماء بن اخلرياوي4 الرتبية البدنية300493

زكريا املسلك5 الرتبية البدنية300315
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التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خريبكة: مديرية التعيني 

مريم أفقري1 الرتبية البدنية300155

ياسني جديد2 الرتبية البدنية300416

رضا حممودي3 الرتبية البدنية300054

ابتسام البغزاوي4 الرتبية البدنية300507

رباب مطهر5 الرتبية البدنية300383

عمر لقرع6 الرتبية البدنية300286

بدر الدين  الشرقاوي السالمي7 الرتبية البدنية300003

زينب سالك8 الرتبية البدنية300287

نوال غازي9 الرتبية البدنية300386

محزة عصام10 الرتبية البدنية300172

نبيل خوادري11 الرتبية البدنية300089

أيوب  احلجوجي12 الرتبية البدنية300062

حمسن ايت تقدورت13 الرتبية البدنية300359

هشام خباوي14 الرتبية البدنية300139

حليمة منصف15 الرتبية البدنية300396

مهدي الشرقاوي16 الرتبية البدنية300381

مروان احلسناوي17 الرتبية البدنية300070

أيوب مجال18 الرتبية البدنية300365

الرتبية البدنية300096 جنوى بوراية19

إنصاف كريم20 الرتبية البدنية300067

إميان حجي21 الرتبية البدنية300097

شيماء  كردود22 الرتبية البدنية300282
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خريبكة: مديرية التعيني 

أيوب الطاليب23 الرتبية البدنية300395

هشام ابن رقوش24 الرتبية البدنية300408

امساعيل  رشيد25 الرتبية البدنية300458

مروان  البوسعادي26 الرتبية البدنية300358

نادية أيت بوجنوي27 الرتبية البدنية300241

عماد اوشتاشن28 الرتبية البدنية300156

حسن املنتصر29 الرتبية البدنية300251

كرمية راشيد30 الرتبية البدنية300196
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مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خنيفرة: مديرية التعيني 

أسامة بلحسن1 الرتبية البدنية300036

اهلام القطيب2 الرتبية البدنية300532

أسامة  وجعو 3 الرتبية البدنية300192

إميان رمضاني4 الرتبية البدنية300568

الياس احمروش5 الرتبية البدنية300535

أيوب  والدهيب6 الرتبية البدنية300447

حممد سعيد7 الرتبية البدنية300098

مرمية العلوي8 الرتبية البدنية300005

رضى البوكيلي9 الرتبية البدنية300294
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

معاذ اهلشامي1 التكنولوجيا380001
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خريبكة: مديرية التعيني 

عبد الرزاق جالل1 التكنولوجيا380012
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

يوسف العلمي احلليمي1 الفلسفة320134

عصام  أيت ناصر2 الفلسفة320160

نبيلة  الزريفي العمراني 3 الفلسفة320143

ياسني هزة4 الفلسفة320110

عبد الصادق امزيل5 الفلسفة320077

شيماء حاجي6 الفلسفة320028

محاني الزبري7 الفلسفة320076

نزار   كحلي  8 الفلسفة320127

هشام ازرو9 الفلسفة320146

عبداإلله ماموني10 الفلسفة320054

حسن حلول11 الفلسفة320145

إميان صبحي12 الفلسفة320099

عبد الواحد  كلو13 الفلسفة320130

هيثم فتال14 الفلسفة320074
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

ابراهيم  خبوشي1 الفلسفة320144
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية
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والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

بين مالل: مديرية التعيني 

حفيظة فرحان1 الفلسفة320152
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خريبكة: مديرية التعيني 

اميان الرمحوني1 الفلسفة320103

إمساعيل جغدا2 الفلسفة320058

عبد االله ملغيلي3 الفلسفة320024

اميمة الوحداني4 الفلسفة320156

بدر تامرعوشت5 الفلسفة320118

هناء بن صاحل6 الفلسفة320056

ادم اجليليم7 الفلسفة320090

عبد النيب العشوبي8 الفلسفة320040

امساعيل  بوروين 9 الفلسفة320167
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خنيفرة: مديرية التعيني 

يوسف حرمان1 الفلسفة320132
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

حياة النحلة1 الفيزياء والكيمياء390215

حسناء الفطواكي2 الفيزياء والكيمياء390232

عصام دبالي3 الفيزياء والكيمياء390226

زينب بويفدن4 الفيزياء والكيمياء390300

راحبة  صاليح5 الفيزياء والكيمياء390367

حممد امهمد6 الفيزياء والكيمياء390029

فاطمة الزهراء الفقريي7 الفيزياء والكيمياء390350

زايد  بويشبورة 8 الفيزياء والكيمياء390145

يونس شهرمان9 الفيزياء والكيمياء390369

عبدالواحد اسكور10 الفيزياء والكيمياء390273

حممد والعيدان11 الفيزياء والكيمياء390212

ياسني بوحوشي12 الفيزياء والكيمياء390026

يسني عالوي13 الفيزياء والكيمياء390030

يطو ويشن14 الفيزياء والكيمياء390299

مروان موجود15 الفيزياء والكيمياء390082

السعيد اوموي16 الفيزياء والكيمياء390345

حلسن الشريفي17 الفيزياء والكيمياء390019

رباب املكاوي18 الفيزياء والكيمياء390097

خولة حلباس19 الفيزياء والكيمياء390337

عبد الغين  املنصوري 20 الفيزياء والكيمياء390372

إلياس  فارس 21 الفيزياء والكيمياء390368

مينة قادري22 الفيزياء والكيمياء390201
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

سعيد  احللو23 الفيزياء والكيمياء390360

رضوان شعطيط24 الفيزياء والكيمياء390025

عواطف املنديل25 الفيزياء والكيمياء390189
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
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      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

رجاء شامي1 الفيزياء والكيمياء390306

كرمية عماري2 الفيزياء والكيمياء390130

نهيلة الطاهري3 الفيزياء والكيمياء390165

واصل بنطاهر4 الفيزياء والكيمياء390335

زهور  أباري5 الفيزياء والكيمياء390376

امساء حداوي6 الفيزياء والكيمياء390090

أيوب حمبوب7 الفيزياء والكيمياء390330

رضوة حدوش8 الفيزياء والكيمياء390021
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

بين مالل: مديرية التعيني 

حنان حافظي1 الفيزياء والكيمياء390132

فاطمة مستنصر 2 الفيزياء والكيمياء390256

وئام بوقدير 3 الفيزياء والكيمياء390151

نورالدين بورحيم4 الفيزياء والكيمياء390289
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خريبكة: مديرية التعيني 

كوثر فارية1 الفيزياء والكيمياء390141

هناء  بومهدي2 الفيزياء والكيمياء390356

إحسان املكاوي3 الفيزياء والكيمياء390239

حممد اهلاللي4 الفيزياء والكيمياء390144

منية افضيل5 الفيزياء والكيمياء390055

امبان لكدح6 الفيزياء والكيمياء390035

خالد مشروحي7 الفيزياء والكيمياء390307

مسية اليطاوي8 الفيزياء والكيمياء390105

مريم عصام9 الفيزياء والكيمياء390023

عبد العزيز ملقي10 الفيزياء والكيمياء390177

غيثة ارسالن11 الفيزياء والكيمياء390168

محزة جليل12 الفيزياء والكيمياء390383

عبدالرمحن زوبري13 الفيزياء والكيمياء390241

عبد العالي اليوسفي14 الفيزياء والكيمياء390044

فاطمة العلوي15 الفيزياء والكيمياء390099
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خنيفرة: مديرية التعيني 

وفاء ناجي1 الفيزياء والكيمياء390323

حممد امني لغشيم2 الفيزياء والكيمياء390196

شرف الورغي3 الفيزياء والكيمياء390218

مريم املموني 4 الفيزياء والكيمياء390047

أمحد بوفظيظ5 الفيزياء والكيمياء390385

عدنان ملرابط6 الفيزياء والكيمياء390028

أمساء أوسار7 الفيزياء والكيمياء390185

خدجية وعزيز8 الفيزياء والكيمياء390309

حممد مولودي9 الفيزياء والكيمياء390166

شرف لطفي10 الفيزياء والكيمياء390031

ضحى كحى11 الفيزياء والكيمياء390186
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

عبد اهلادي مدواني1 اللغة االجنليزية360026

سعيد ايت اقديم2 اللغة االجنليزية360159

هاجر ريالي3 اللغة االجنليزية360011

هاجر محداني4 اللغة االجنليزية360382

أسامة البكوري5 اللغة االجنليزية360303

احالم  املخري6 اللغة االجنليزية360187

كوثر يوسيان7 اللغة االجنليزية360219

فاطمة الزهراء ولد النعناع8 اللغة االجنليزية360194

حممد مطالع9 اللغة االجنليزية360089

زينب فرني10 اللغة االجنليزية360289

فاطمة اوهين11 اللغة االجنليزية360302

بهيجة شوقي12 اللغة االجنليزية360067

عبد الرمحان ياسني13 اللغة االجنليزية360329

ياسر ستاير14 اللغة االجنليزية360293

موالي امساعيل الفاللي15 اللغة االجنليزية360105

اكرام حاجي16 اللغة االجنليزية360190

حمسن  املالكي 17 اللغة االجنليزية360201

وليد فقيد18 اللغة االجنليزية360108

معاد اعمي19 اللغة االجنليزية360339

فاظمة بوميي20 اللغة االجنليزية360031
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      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

بين مالل: مديرية التعيني 

اكرام ابوالوفاء1 اللغة االجنليزية360343

يونس النحلي2 اللغة االجنليزية360123

امال منقادي3 اللغة االجنليزية360379

ابتسام فرميان4 اللغة االجنليزية360305

يوسف ابوفارس5 اللغة االجنليزية360129

مرية كنان6 اللغة االجنليزية360229

وئام الناده7 اللغة االجنليزية360216

عماد بوطلب8 اللغة االجنليزية360017

زهري ولدبوية9 اللغة االجنليزية360336

امساء  صادق10 اللغة االجنليزية360014
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التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خريبكة: مديرية التعيني 

وصال جريش1 اللغة االجنليزية360250

حممد متود2 اللغة االجنليزية360218

معاد منوني3 اللغة االجنليزية360040

كرمية بورتي4 اللغة االجنليزية360346

فاطمة الزهراء ازعويف5 اللغة االجنليزية360406

أيوب بنهنية6 اللغة االجنليزية360106

إسراء حسيين7 اللغة االجنليزية360366

لبنى كطاري8 اللغة االجنليزية360207

فاطمة الزهراء طنجاوي9 اللغة االجنليزية360372

صفاء كمال10 اللغة االجنليزية360282

ايوب معاوي11 اللغة االجنليزية360046

صالح الدين مزوز12 اللغة االجنليزية360021

أميمة عدناني13 اللغة االجنليزية360176

عبد احلميد قماش14 اللغة االجنليزية360213

حممد بنان15 اللغة االجنليزية360120

اسامة شكوك16 اللغة االجنليزية360284

هدى الغساسي17 اللغة االجنليزية360214

نسيبة لعيشي18 اللغة االجنليزية360404

هدى العمري19 اللغة االجنليزية360151

عبد العزيز وماعي20 اللغة االجنليزية360318
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التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خنيفرة: مديرية التعيني 

مسرية زهريي1 اللغة االجنليزية360322

مريم احلنداوي2 اللغة االجنليزية360240

حنان يعوب 3 اللغة االجنليزية360168

لبنى الناضفي4 اللغة االجنليزية360050

عبد احلق ناصري5 اللغة االجنليزية360338

وفاء بوزار6 اللغة االجنليزية360237

إلياس برباش7 اللغة االجنليزية360399

عبد احلميد فضيلي8 اللغة االجنليزية360405

شيماء سغروشين9 اللغة االجنليزية360173

اميان احلفراوي 10 اللغة االجنليزية360174
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التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

ليلى لعشري1 اللغة العربية400725

فاطمة الزهراء بوتسمت2 اللغة العربية400783

اميمة كمراني3 اللغة العربية400781

ماجدة مسان4 اللغة العربية400393

ياسني ايت عبد املومن 5 اللغة العربية400752

سهام عطفاوي6 اللغة العربية400482

سناء امساعيلي علوي7 اللغة العربية400387

زوهري اروى8 اللغة العربية400150

شيماء احلكاوي9 اللغة العربية400435

أسامة  خالص 10 اللغة العربية400471

فاطمة الزهراء  الغالي 11 اللغة العربية400113

خدجية  الفتوكي12 اللغة العربية400741

كوثر القيسوني13 اللغة العربية400072

بوخيامون اكرام14 اللغة العربية400656

مسية  املساوي15 اللغة العربية400499

مريم احلمداشي16 اللغة العربية400701

امال املاضي17 اللغة العربية400378

ابتسام حنايف18 اللغة العربية400787

فاطمة بادو19 اللغة العربية400080

حممد خملوف20 اللغة العربية400403

وليد علوش21 اللغة العربية400735

جنوى واوالى22 اللغة العربية400351
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(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

رقية ايت ابزو23 اللغة العربية400004

عبد الرحيم النحيلي24 اللغة العربية400543

خدجية ايت قاس25 اللغة العربية400252

سكينة بوسديرة26 اللغة العربية400717

نعيمة اوليضاض27 اللغة العربية400088

عائشة امتكونت28 اللغة العربية400192

عبد الصادق احلنصالي29 اللغة العربية400164

حممد اكعلي30 اللغة العربية400076

فاطمة الزهراء  الطراش31 اللغة العربية400612

مريم باسم32 اللغة العربية400673

صفاء  احرراد33 اللغة العربية400662

حممد الزيادي34 اللغة العربية400384

زهرة مداني35 اللغة العربية400181

نادية شاكر36 اللغة العربية400309

أمساء اوراس37 اللغة العربية400255

فاطمة ملوك38 اللغة العربية400489

امساء ايت عيسى39 اللغة العربية400444

مريم اكلزي40 اللغة العربية400771

فاطمة الزهراء املعزوزي41 اللغة العربية400363

زهرية  الدراوي42 اللغة العربية400093

فاطمة الزهراء بوعزوني43 اللغة العربية400414

عماد أسقي44 اللغة العربية400380
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التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

رشيد قاسم45 اللغة العربية400037

هجر غبور46 اللغة العربية400632

كوثر الضو47 اللغة العربية400050

نهيلة الوزكييت48 اللغة العربية400187

لطيفة فضيل49 اللغة العربية400048

سعيد بن داود50 اللغة العربية400021

حسناء وعفار51 اللغة العربية400616

عبد الرزاق القاضي52 اللغة العربية400273

امينة سكوتا53 اللغة العربية400065

فاطمة افقري54 اللغة العربية400569

فضيلة االنسي55 اللغة العربية400667

حنان هلرميي56 اللغة العربية400585

مريم  حرير 57 اللغة العربية400640

خدجية داودي58 اللغة العربية400269

دنيا العسري59 اللغة العربية400542

فاطمة الزهراء الوايف60 اللغة العربية400097

فاتن بنحرير61 اللغة العربية400323

بوعزة محيد62 اللغة العربية400628

بديعة  راجع63 اللغة العربية400092
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(االعدادي و التأهيلي)

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

شيماء خائف1 اللغة العربية400803

خدجية حللو2 اللغة العربية400478

عبد الرحيم  جدار3 اللغة العربية400026

امال  إميزار 4 اللغة العربية400505

صالح  بوسبع 5 اللغة العربية400294

سكينة احلضراوي6 اللغة العربية400059

اللغة العربية400049 مروان  اخلياط7

مريم  الصوري8 اللغة العربية400729

حممد احلفياني9 اللغة العربية400590

كلثوم  الوايف 10 اللغة العربية400329

اميان نشيد11 اللغة العربية400140

حياة  فقيقي 12 اللغة العربية400130

مريم  حقي 13 اللغة العربية400756

فوزية اوعطا14 اللغة العربية400497

اهلام كنون15 اللغة العربية400084

مريم رضاع16 اللغة العربية400431

وردية عراش17 اللغة العربية400512

سناء انزين18 اللغة العربية400155

عبد السميع الزاوي19 اللغة العربية400297

خدجية بابو20 اللغة العربية400501

امساعيل ياسيد21 اللغة العربية400591

حياة أيت بوستة22 اللغة العربية400055
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الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

معاذ اخشيلعة23 اللغة العربية400507

إبراهيم القيادي 24 اللغة العربية400678

سعاد قائدي25 اللغة العربية400029

ايوب وجوظن26 اللغة العربية400607

كرمية املربوكي27 اللغة العربية400551

ضحى الفنجاوي28 اللغة العربية400481

امال منوني29 اللغة العربية400426

نورة وتزروت30 اللغة العربية400348
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(االعدادي و التأهيلي)

بين مالل: مديرية التعيني 

رجاء عردال1 اللغة العربية400743

حسناء ايت علي2 اللغة العربية400145

فاحتة  العطار 3 اللغة العربية400660

حدجية الطالب4 اللغة العربية400304

عبد العالي احلمامي5 اللغة العربية400775

نوال نايت وسيدي6 اللغة العربية400036

حممد أيت صاحل7 اللغة العربية400572

خدجية العطاري8 اللغة العربية400014

خدجية الرمخوم9 اللغة العربية400398

نبيلة اهلامني10 اللغة العربية400373
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(االعدادي و التأهيلي)

خريبكة: مديرية التعيني 

مصطفى امرشيش1 اللغة العربية400125

اهلام بوزردة2 اللغة العربية400407

خدجية املعطاوي3 اللغة العربية400537

يونس ازناك4 اللغة العربية400639

حممد خليل5 اللغة العربية400504

عبد اجمليد  شبالوي6 اللغة العربية400751

سكينة اهلراس7 اللغة العربية400272

رجاء الرايح8 اللغة العربية400526

وداد شاكري9 اللغة العربية400511

صفاء محداوي10 اللغة العربية400259

فتيحة  مرزاق11 اللغة العربية400744

اميان الكنبوري12 اللغة العربية400030

حليمة قاق13 اللغة العربية400419

سهام مبخوتي14 اللغة العربية400429

فاطمة الزهراء  البزار15 اللغة العربية400629

اميمة جلولي16 اللغة العربية400388

مهدي املريي17 اللغة العربية400116

فاظمة زيان18 اللغة العربية400313

ثورية  خياطي19 اللغة العربية400094

بوشرى  العالم 20 اللغة العربية400441

ليلى غالين21 اللغة العربية400473

سهام شابيل22 اللغة العربية400424
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خريبكة: مديرية التعيني 

هاجر اغبال23 اللغة العربية400265

كوثر الزياني24 اللغة العربية400111

اميمة الكاملي25 اللغة العربية400232

اكرام ادفيفي26 اللغة العربية400012

عبد الرحيم طاهري27 اللغة العربية400707

حممد بونفي28 اللغة العربية400118

بديعة أديوان29 اللغة العربية400417

نورة مشكار30 اللغة العربية400704

مريم املشكوري31 اللغة العربية400389

فوزية خضري32 اللغة العربية400742
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خنيفرة: مديرية التعيني 

بوشرى  امهوش1 اللغة العربية400649

عبد الرمحان مامو2 اللغة العربية400051

مريم الشطييب3 اللغة العربية400445

مليكة غاملي4 اللغة العربية400082

لبنى الشاوي5 اللغة العربية400194

خدجية  وحسني6 اللغة العربية400652

يونس مطعيش7 اللغة العربية400702

نورة الفرحي8 اللغة العربية400191

عبد الصمد محزة9 اللغة العربية400199

هاجر مرزوق10 اللغة العربية400395

كرمية العمراني11 اللغة العربية400430

شيماء  بوفرنال12 اللغة العربية400617

اميان السعيدي13 اللغة العربية400124

مرمية اومالك14 اللغة العربية400133

فاطمة البنار15 اللغة العربية400782

هدى وجديد16 اللغة العربية400703

فرح بن خربوش17 اللغة العربية400057

حورية بوامزان18 اللغة العربية400303

عبد احلكيم طاهري19 اللغة العربية400362

أيوب كريم20 اللغة العربية400671

حياة منكان21 اللغة العربية400479

نورة شعاوي22 اللغة العربية400346
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خنيفرة: مديرية التعيني 

فاطمة اخلطابي23 اللغة العربية400349

يامسني اسكوكو24 اللغة العربية400334

يامسني لعزيزي25 اللغة العربية400734

خالد العسري26 اللغة العربية400732

ليلى نصريي27 اللغة العربية400115

أحالم باحممد28 اللغة العربية400754

سكينة  غواطي29 اللغة العربية400541

مليكة اجو30 اللغة العربية400574

جواد عمراني31 اللغة العربية400587

سليمان اشهبون32 اللغة العربية400317

سناء مرزوق33 اللغة العربية400592

مصطفى كنون34 اللغة العربية400020

ياسني العشابي35 اللغة العربية400226

ازهور علواني36 اللغة العربية400606

خدجية عقاوي37 اللغة العربية400563

ايوب حاريري38 اللغة العربية400608

سلوى اجانا39 اللغة العربية400157

دونية البسيوي40 اللغة العربية400681

مريم نورالدين 41 اللغة العربية400402

كوثر بتفي42 اللغة العربية400104
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

إيناس دركال1 اللغة الفرنسية410139

سلوى لطيفي2 اللغة الفرنسية410158

مصطفى بوكيوض3 اللغة الفرنسية410058

مريم اسحنون4 اللغة الفرنسية410070

عبدالرمحان اوعكي5 اللغة الفرنسية410197

صفاء كينش6 اللغة الفرنسية410061

ربيع عفيفي 7 اللغة الفرنسية410085

منى ظريف8 اللغة الفرنسية410215

مريم الرامي9 اللغة الفرنسية410116

كريم واوجا10 اللغة الفرنسية410072

حسناء بوشري11 اللغة الفرنسية410021

زبيدة امزوار12 اللغة الفرنسية410123

أميمة عنربي13 اللغة الفرنسية410133

خالد  اوكين14 اللغة الفرنسية410198

حفيظة  يعال15 اللغة الفرنسية410194

نعيمة احلفيظي16 اللغة الفرنسية410075

نزهة لدهم17 اللغة الفرنسية410113

أيوب صاديق18 اللغة الفرنسية410040

حذيفة أشاوي19 اللغة الفرنسية410156

أمينة العدراني20 اللغة الفرنسية410191

لبنى اجوب21 اللغة الفرنسية410129

تيدار زاهيد22 اللغة الفرنسية410128
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

زكية اهلوير23 اللغة الفرنسية410104

سكينة باسيدي24 اللغة الفرنسية410030

هند الصغراوي25 اللغة الفرنسية410216

اهلام  الزياني26 اللغة الفرنسية410207

حممد عوام27 اللغة الفرنسية410217

زينب لنداوي28 اللغة الفرنسية410020

حلسن اعراب29 اللغة الفرنسية410160

نورالدين وموزون30 اللغة الفرنسية410064

وئام ازملاض31 اللغة الفرنسية410012

مريم بولعرف32 اللغة الفرنسية410166

حورية تامر33 اللغة الفرنسية410014

كرمية جبيلي34 اللغة الفرنسية410205

حفيظة اعيدا35 اللغة الفرنسية410117

احلسني  حديدو36 اللغة الفرنسية410033

حكيمة براهمي37 اللغة الفرنسية410153

أمساء غماذي38 اللغة الفرنسية410149

دنيا بارغي39 اللغة الفرنسية410077

سعيد  خويا 40 اللغة الفرنسية410006

اكرام بورحيم41 اللغة الفرنسية410200

خدجية  مجيل 42 اللغة الفرنسية410013

نادية حيمي43 اللغة الفرنسية410109

محزة وحديدة44 اللغة الفرنسية410169
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

رشيد اوباحسني45 اللغة الفرنسية410119

عثمان ميان46 اللغة الفرنسية410136

حممد بوستى47 اللغة الفرنسية410218

نورة ازنكام48 اللغة الفرنسية410173

عبدالعالي أيت زيان49 اللغة الفرنسية410130

عبد الغاني كمال50 اللغة الفرنسية410151

نوال السوداري51 اللغة الفرنسية410181

امحد اكرام52 اللغة الفرنسية410096

حكيمة رزقي53 اللغة الفرنسية410163

حليبة محدان54 اللغة الفرنسية410060

نوراهلدى السماللي55 اللغة الفرنسية410185
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

امساعيل شروق1 اللغة الفرنسية410164

انوار الدخيسي2 اللغة الفرنسية410071

شيماء حيلمي3 اللغة الفرنسية410182

هاجر فروقي4 اللغة الفرنسية410127

مريم بدري5 اللغة الفرنسية410178

مريم رضواني6 اللغة الفرنسية410212

وفاء حنال7 اللغة الفرنسية410180

محيد الربني8 اللغة الفرنسية410078

مريم فنريي9 اللغة الفرنسية410002

شرف  الغزالوي 10 اللغة الفرنسية410056

سهام املعطاوي11 اللغة الفرنسية410204

مريم القلعي12 اللغة الفرنسية410177

هالة العلماوي13 اللغة الفرنسية410101

اميمة كندي14 اللغة الفرنسية410105

مريم  احللواني15 اللغة الفرنسية410211

نعيمة التايم16 اللغة الفرنسية410179

فاطمة الزهراء فاضيلي17 اللغة الفرنسية410031

مسري التاقي18 اللغة الفرنسية410124

نورة  بوشتا19 اللغة الفرنسية410190

حممد ظاهري20 اللغة الفرنسية410051

جهان بوكديد21 اللغة الفرنسية410034

لبنى  ادهلي22 اللغة الفرنسية410147
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

حسناء أخباش23 اللغة الفرنسية410107

خدجية ضروي24 اللغة الفرنسية410044

خدجية البوني25 اللغة الفرنسية410086

خدجية زهوان26 اللغة الفرنسية410110
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

بين مالل: مديرية التعيني 

فاطمة السعيدي1 اللغة الفرنسية410079

خولة شافعي2 اللغة الفرنسية410017

اسية  سالم 3 اللغة الفرنسية410192

فدوى افضيل4 اللغة الفرنسية410069

فتيحة زروقي5 اللغة الفرنسية410028

ندى احلمداني6 اللغة الفرنسية410131

حدو اخياط7 اللغة الفرنسية410120
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خريبكة: مديرية التعيني 

انور اوعسو1 اللغة الفرنسية410087

شيماء بستجيب2 اللغة الفرنسية410135

عزيزة اهلصاكي3 اللغة الفرنسية410092

نادية الساقي4 اللغة الفرنسية410015

حممد اليحالوي5 اللغة الفرنسية410220

ندى رفاعي6 اللغة الفرنسية410019

مريم حسين7 اللغة الفرنسية410206

جنوى خليف8 اللغة الفرنسية410202

هجر زوهري9 اللغة الفرنسية410027

اميمة شكراوي10 اللغة الفرنسية410065

هجر فجادي11 اللغة الفرنسية410011

ْامساء  سيف الدين12 اللغة الفرنسية410068

ملياء بن الفالح13 اللغة الفرنسية410046

إميان عداليف14 اللغة الفرنسية410168

حسناء النباتي15 اللغة الفرنسية410115

رضا صاديقي16 اللغة الفرنسية410049

إميان  مهيب17 اللغة الفرنسية410196

فاطمة الزهراء احلنايف18 اللغة الفرنسية410167

اشرف  نصيحي 19 اللغة الفرنسية410010

خدجية أجديك20 اللغة الفرنسية410189

ازهور احلبشي21 اللغة الفرنسية410112

اهلام الفرساوي22 اللغة الفرنسية410155
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خريبكة: مديرية التعيني 

حنان  حبلحال23 اللغة الفرنسية410187

نوال خضري24 اللغة الفرنسية410038

شيماء املكناسي25 اللغة الفرنسية410199

مجعة اهلينوني26 اللغة الفرنسية410162

حممد فرتاحي27 اللغة الفرنسية410184

ثورية مشاخ28 اللغة الفرنسية410073

هدى العفري29 اللغة الفرنسية410125

فاطمة الزهراء  املومين 30 اللغة الفرنسية410114

امال مطيش31 اللغة الفرنسية410208

سلمى العلوي32 اللغة الفرنسية410176

وصال كريت33 اللغة الفرنسية410134

هدى عدالي34 اللغة الفرنسية410023

إميان دركال35 اللغة الفرنسية410043

مسرية بونو36 اللغة الفرنسية410082

رانيا مخالي37 اللغة الفرنسية410004

حممد امني  الغفريي38 اللغة الفرنسية410088

سارة صدقي39 اللغة الفرنسية410171

فاطمة الزهراء احلمري40 اللغة الفرنسية410025

خولة مليحي41 اللغة الفرنسية410093

شيماء وزيف42 اللغة الفرنسية410036

سهام بكار43 اللغة الفرنسية410016

زينب قبال44 اللغة الفرنسية410102
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خريبكة: مديرية التعيني 

نورا اخمون45 اللغة الفرنسية410106

أمساء جماهد46 اللغة الفرنسية410089

عبد اخلالق عابيد47 اللغة الفرنسية410201

كرمية كروم48 اللغة الفرنسية410210

سلوى القلعي49 اللغة الفرنسية410091

خدجية جويشة50 اللغة الفرنسية410001

وئام جرواني51 اللغة الفرنسية410042

امساء سطيلي52 اللغة الفرنسية410095

عبد العزيز مزوز53 اللغة الفرنسية410057

غزالن فاحتي54 اللغة الفرنسية410081

لطيفة  زندور 55 اللغة الفرنسية410029

هجر شهبوني56 اللغة الفرنسية410099

جالل  فوزي57 اللغة الفرنسية410066

فاطمة الزهراء ظريف58 اللغة الفرنسية410142

مريم  يوسري59 اللغة الفرنسية410195

إميان  العناقي 60 اللغة الفرنسية410111
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خنيفرة: مديرية التعيني 

دنيا بنوس1 اللغة الفرنسية410144

سلمى بوعرعار2 اللغة الفرنسية410083

جواد اكين3 اللغة الفرنسية410121

فاطمة الزهراء كريط4 اللغة الفرنسية410213

وفاء اوستيتان5 اللغة الفرنسية410063

صاحلة حوسين6 اللغة الفرنسية410094

رجاء احلرشاوي7 اللغة الفرنسية410022

ليلى عكي8 اللغة الفرنسية410098

مريم ايت امحاد9 اللغة الفرنسية410174

هجر درحم10 اللغة الفرنسية410140

يوسف الزهراوي11 اللغة الفرنسية410161

حممد سواقي12 اللغة الفرنسية410090

محيد اكيوي13 اللغة الفرنسية410159

حفصاء ملضغري14 اللغة الفرنسية410026

عبد احلق املان15 اللغة الفرنسية410183

إسراء شهبون16 اللغة الفرنسية410132

ماجدة بن احسني17 اللغة الفرنسية410047

نعيمة ايت احلاج18 اللغة الفرنسية410214

أميمة  شيشاو 19 اللغة الفرنسية410048

بسمة الدريوي 20 اللغة الفرنسية410055

فاطمة الزهراء اظيلي21 اللغة الفرنسية410039

حممد شيوف22 اللغة الفرنسية410007
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خنيفرة: مديرية التعيني 

حممد ايزى23 اللغة الفرنسية410154

فاضل نبيلي24 اللغة الفرنسية410138

عصام حضرن25 اللغة الفرنسية410032

هدى شجاع26 اللغة الفرنسية410097

امال موساوي27 اللغة الفرنسية410100

سهام اقلبوس28 اللغة الفرنسية410045

نعيمة بلحسن29 اللغة الفرنسية410062

خالد راوضي30 اللغة الفرنسية410054

سليمان ابراوي31 اللغة الفرنسية410103

حمسن اباجيي32 اللغة الفرنسية410018

أمحد الشريفي33 اللغة الفرنسية410175

زبيدة  زايد34 اللغة الفرنسية410141

زينب  ايت تفغالني35 اللغة الفرنسية410188

سهام نوري36 اللغة الفرنسية410005

نعيمة فرعون37 اللغة الفرنسية410157

نبيل موحيب38 اللغة الفرنسية410152

امال وعالم39 اللغة الفرنسية410050

خليل  بن الزاوية 40 اللغة الفرنسية410052
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

إميان العجاني1 املعلوميات310013

ساعيد خالف2 املعلوميات310062

رباب  اتبري3 املعلوميات310035

مصطفى اوحين4 املعلوميات310022

نورة وجديد5 املعلوميات310011

سليمة ناصر6 املعلوميات310009

نبيل االدريسي7 املعلوميات310054

حممد ابراهيم8 املعلوميات310037

كوثر محيد9 املعلوميات310043
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

حممد اوتغرتني1 املعلوميات310026

ابتسام شكالتي2 املعلوميات310067

نبيل الكدري3 املعلوميات310008
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

بين مالل: مديرية التعيني 

سعد عبيد1 املعلوميات310006

مريم أشال2 املعلوميات310038
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خريبكة: مديرية التعيني 

حييى احلديفي1 املعلوميات310059
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خنيفرة: مديرية التعيني 

حنان البقالي1 املعلوميات310071

ابتسام الدقاقي2 املعلوميات310048
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

أزيالل: مديرية التعيني 

طارق سعون1 علوم احلياة واالرض370004

حسنية  اهلاجيم2 علوم احلياة واالرض370206

امساعيل  بوعامر 3 علوم احلياة واالرض370189

مريم اخويا4 علوم احلياة واالرض370277

شيماء شعباني5 علوم احلياة واالرض370045

فاظمة كريو6 علوم احلياة واالرض370093

عبد الرزاق بيزي7 علوم احلياة واالرض370048

حنان حنصالي8 علوم احلياة واالرض370219

صفاء ملول9 علوم احلياة واالرض370290

حممد حيان10 علوم احلياة واالرض370195

سليمان شيوطي11 علوم احلياة واالرض370344

ميمون  اورحية12 علوم احلياة واالرض370225

مصطفى فنان13 علوم احلياة واالرض370187

نزهة زهري14 علوم احلياة واالرض370333

خولة نايت عيدة15 علوم احلياة واالرض370171

حسناء معرويف16 علوم احلياة واالرض370190

شيماء ايت بوقدير17 علوم احلياة واالرض370358

فوزية اعباس18 علوم احلياة واالرض370387
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

إكرام  حلفيظي1 علوم احلياة واالرض370281

احلسني الوردي2 علوم احلياة واالرض370276

رجاء متزيورى3 علوم احلياة واالرض370224

فاطمة الزهراء عبد اجلليلي4 علوم احلياة واالرض370181

أمساء بن احلمرة5 علوم احلياة واالرض370282

ايوب صدوقي6 علوم احلياة واالرض370317

حممد مكطوف7 علوم احلياة واالرض370337

سعاد الصابري8 علوم احلياة واالرض370165

امال فاتح9 علوم احلياة واالرض370034

أميمة  تائب10 علوم احلياة واالرض370230

عبد الفتاح شهيد11 علوم احلياة واالرض370040

يونس بن اهين12 علوم احلياة واالرض370293

ايوب امحاني13 علوم احلياة واالرض370245

حياة أومحو14 علوم احلياة واالرض370023

حممد بوكيوض15 علوم احلياة واالرض370172

اميان كركوب16 علوم احلياة واالرض370147
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

بين مالل: مديرية التعيني 

وداد برطال1 علوم احلياة واالرض370051

إلياس يوسفي2 علوم احلياة واالرض370365

ماجدة اغري3 علوم احلياة واالرض370049

حنان العمراني4 علوم احلياة واالرض370259
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خريبكة: مديرية التعيني 

ابتسام لبدن1 علوم احلياة واالرض370265

نزهة املري2 علوم احلياة واالرض370193

جليلة خبان3 علوم احلياة واالرض370028

شيماء البشري4 علوم احلياة واالرض370070

أمساء برد5 علوم احلياة واالرض370328

هند كوري 6 علوم احلياة واالرض370064

مليكة اقرسال7 علوم احلياة واالرض370021

ودود عبداحلق8 علوم احلياة واالرض370032

رباب حجباوي 9 علوم احلياة واالرض370013

ياسني عشيق10 علوم احلياة واالرض370324

فاطمة الزهراء ففوري11 علوم احلياة واالرض370326

مليكة وهنو12 علوم احلياة واالرض370207

بشرى خمربش13 علوم احلياة واالرض370370

ياسري ايت محوا14 علوم احلياة واالرض370250

منصف العمريي15 علوم احلياة واالرض370091
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

التعليم الثانوي : النتائج النهائية لسلك 
(االعدادي و التأهيلي)

خنيفرة: مديرية التعيني 

وسيمة الفقري1 علوم احلياة واالرض370095

حييى اكجيل2 علوم احلياة واالرض370044

سهام  أحسو3 علوم احلياة واالرض370042

شيماء سليوي 4 علوم احلياة واالرض370115

زهور اوناصر5 علوم احلياة واالرض370360

إلياس احلجاجي6 علوم احلياة واالرض370131

هدى بكار7 علوم احلياة واالرض370066

سكينة اعراشي8 علوم احلياة واالرض370299

نادية السريدي9 علوم احلياة واالرض370319

عبلة بزلول10 علوم احلياة واالرض370209

نوهيلة بوجي11 علوم احلياة واالرض370235

فاطمة الزهراء  كرطيط12 علوم احلياة واالرض370345
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

امللحقني الرتبويني: النتائج النهائية لسلك 

أزيالل: مديرية التعيني 

عبدالعالي وعزيز1 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520032

جواد ايت الشيخ علي 2 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520240

سكينة الشمراحي3 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520063

أيوب هياللي4 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520270

أمساء برقوش5 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520155

حممد الزويري6 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520121

امساء افقري7 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520298

محزة اشتاشن8 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520116

حممد حنني9 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520133

خاليد جاليس10 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520200

حكيمة اعشرة11 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520004

بسمة بهالوي12 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520170
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

امللحقني الرتبويني: النتائج النهائية لسلك 

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

حنان نادر1 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520236

حسام    شهيب2 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520090

شيماء فاضلي3 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520271

عبدالعزيز غريف4 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520276

حممد  شهبون 5 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520028

بسمة املالكي6 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520131

محزة الكرناوي7 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520273

كرمية ايتعلي اموح8 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520299
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

امللحقني الرتبويني: النتائج النهائية لسلك 

بين مالل: مديرية التعيني 

زهرة كوعلي1 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520098

مريم اهلامشي2 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520110

بثينة هشيمي3 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520153

يسرى ايت الفقيه4 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520194

اسية اوحاج5 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520072

(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520167 حممد قدور اطوا يلع6

فاطمة الزهراء كجعوط7 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520294

129 / 136



اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

امللحقني الرتبويني: النتائج النهائية لسلك 

خريبكة: مديرية التعيني 

وداد زبيدي1 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520179

سناء احلالم2 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520027

سكينة البداوي3 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520136

زكرياء برتيش4 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520142

اميان عدناني5 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520265

اهلام كالني6 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520183

اميان  عسون7 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520052

اميمة شاكر8 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520281
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

امللحقني الرتبويني: النتائج النهائية لسلك 

خنيفرة: مديرية التعيني 

عبد الرزاق العيادي1 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520223

ياسني داودي2 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520180

حممد امزيان 3 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520244

ليلى النائح4 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520143

وداد بايى5 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520114

سكينة اعدار6 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520287

خدجية  بن املكي 7 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520024

حممد اخلودي8 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520163

فاطمة الزهراء احميصر9 (احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 520280
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

امللحقني الرتبويني: النتائج النهائية لسلك 

أزيالل: مديرية التعيني 

عبد احلق  احنصال 1 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530136

سلمى بعصابة2 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530166

لوبنا  احلاملي3 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530161

فاطمة  اخلو4 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530132

هدى بووحو5 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530174

نهيلة زهر6 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530159

ابراهيم طلحة7 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530126

حسن لطيفي8 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530124

سكينة حدو9 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530143
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

امللحقني الرتبويني: النتائج النهائية لسلك 

الفقيه بن صاحل: مديرية التعيني 

مريم شاكر1 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530041

ابتسام حسو2 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530167

امساعيل زاوي3 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530105

ليلى بامحي4 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530104

فاطمة الزهراء اعثمان5 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530040
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

امللحقني الرتبويني: النتائج النهائية لسلك 

بين مالل: مديرية التعيني 

عبدالعاطي بورزيق1 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530150

عبداحلفيظ فاسي2 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530085

مريم عصيم الدين3 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530062

انس اهلرمي4 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530030
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

امللحقني الرتبويني: النتائج النهائية لسلك 

خريبكة: مديرية التعيني 

ابراهيم  عبدالرحيم 1 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530068

فاطمة الزهراء جناني2 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530164

أسامة حمندوي3 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530153

فاطمة الزهراء  الشادلي 4 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530083

سعاد الرويسي5 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530088

نهيلة بنصيكوك6 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530134
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 
والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
خنيفرة-  جلهة بين مالل  

التخصصرقم االمتحان

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية
2022 دورة  نونرب           

      مرتبني حسب االستحقاق       

امللحقني الرتبويني: النتائج النهائية لسلك 

خنيفرة: مديرية التعيني 

كريم والساعيد1 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530155

عبدالرحيم أشهبون2 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530079

إمساعيل عروصي3 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530115

املهدي  هموا 4 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530101

خالد حللو5 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530055

ايوب جنان6 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530006

شرف الدليمي7 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530053

أمساء  اورنيش 8 (حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي530135
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